
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 45 / 15.05.2020 г.

Днес, 15.05.2020 г., в гр. Вършец между страните:

1. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ,
със седалище и адрес на управление гр. Вършец 3540, община Вършец, област 

Монтана, бул.“Българня“ № 10, БУЛСТАТ/ЕИК 000320655, представлявана от инж. 
Иван Михайлов Лазаров -  Кмет, н Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Танева, 
наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
2. „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, община Монтана, област 

Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 201144735 и 
номер по ЗДДС: BG201144735, представлявано от Зинаида Александрова Герасимова, в 
качеството н на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

(ВЪЗЛОЖПТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно ..Страна");

на основание чл. 112 от ЗОИ, след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с уникален номер в РОП 00850-2020-0002 и влязло в сила Решение № 105/ 16.03.2020 
год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“,

се сключи този договор („Договора Договорът") за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 
строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база. технически 
правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и 
материални ресурси, да извърши следните действия:

1- Изпълнение на строително - монтажни работи в съответствие с Техническите 
спецификации и съответните Технически задания.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, 
матерната, съоръжения и т.н., както и производство и/или доставка на строителни 
детайли/елементи и влагането им в строежа, съответстващи на изискванията на Техническата 
спецификация и българското законодателство.

3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
4. Изготвяне на цялата необходима строителна и отчетна документация, изискваща се от 

закони и нормативни документи, от настоящия договор и Техническата спецификация и 
необходима за изпълнението предмета на договора.

5. Отстраняване на недостатъци, в случай че са 
приемането на извършените строително -  монтажни работи.
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6. Гаранционно поддържане на навършеното строителство и отстраняване на дефекти в 
гаранционните срокове.

7. Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 
настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на 
предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното 
строителство, освен ако логоворъг или българското законодателство не ги възлагат изрично в 
задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице.

Чл. 2. 1 (1) В срок до 3 {три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
Иi ПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство, (ако е приложим) - НЕПРИЛОЖИМО

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се 
допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности, (ако е приложимо) - 
НЕПРИЛОЖИМО

(4) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3. (ако 
е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

(5) Единствено ИШЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 
предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители, (ако е приложимо)

Чл. 3. <1) Техническата спецификация. Техническото предложение и Ценовото 
предложение и приложенията към тях. подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, ведно с Техническите задания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
изготвяни в хода на изпълнение на договора, представляват неразделна част от този договор.

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 
съгласно документите по предходните алинеи.

(3) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 3. ат. 1 и с всички 
приложения към него. съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от 
договора задължения.

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е 
подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните 
задължения по договора.

(2) Срокът за изпълнение на договорените СМР е 40 (четиридесет) календарни дни. 
считано от получаване на възлагателно/и писмо/и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на 
съответните дейности, придружено от съответните Техническо/и задание/я, включвашо/и 
предвидения обхват и обем на изпълняваните дейности и приключва със съставянето и

1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с

И. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посоче: 
като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.



подписването на протокол и за установяване на действително извършени и подлежащи на 
заплащане СМР. придружени от съответните документи.

(3) В случай на неблагоприятни метеорологични условия. които 
правят изпълнението на СМР невъзможно или при възникване на друга законова 
хипотеза, страните спират изпълнението на СМР по реда. предвиден в Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай на 
спиране при условията на настоящата алинея, срокът за изпълнение на договореното СМР се 
удължава с периода на надлежно осъщественото спиране на строителния процес.

(4) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за 
обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок. съгласно чл. 30 
от договора.

Чл. 5. Място на изпълнение на договора -  населените места на община Вършей, област 
Монтана.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 6. {I) Максималната стойност на договореното изпълнение на СМР по този договор е 
до L15 250,00 лева (сто и петнадесет хиляди и двеста и петдесет лева и 00 стотинки) без 
вкл. ДДС или 138 300,00 лева (сго тридесет и осем хиляди и триста лева и 00 стотинки) с 
ДДС

(2) Цената по чл. 6. ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна.
(3) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнението на СМР. включително тези за подготовка на строителството, извършването на 
временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на 
работната ръка. временната организация на движението, депонирането на негодни почви и 
строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в 
организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната 
си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни 
проби и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. но необходими 
за изпълнението и завършването на всички дейности по договора в изискващия се обем и 
качество.

(4) Възлагането на съответните видове дейности се извършва с Техническо задание за 
извършване на видове и количества строителни работи, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ иди техни представители.

(5) Ценообразуването на възложените видове СМР ше се извършва на база предложените 
в Ценовото предложение на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени. както следва:

№ Дейност Мярка
Ед. цена без 

ДДС, лв.
Ед. цена с 
ДДС, лв.

1

Изкърпваме на единични дупки в 
асфалтобетонови настилки с дебелина 4 - 6  cm., 

включващо следните дейности: изрязване и 

оформяне, натоварване и извозване на строителните ПГ 27,60 лв. 33,12 лв.
отпадъци, почистване на основата, наръсване с 

ему лсия, полагане на плътна асфалтобетонова смес. 

валиране и обработване на фугите с битум



—

2

Преаефал тиране на асфалтобетонови настилки.
включващо следните дейности: фрезоване/разваляне 

на съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителните отпадъци, почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, 

доставка и полагане на плътен асфалтобетон с 

дебелина 4 cm. в у плътнено състояние, валиране на 

асфалтобетоновата настилка, оформяне на връзката 

със съществуващите улици.

пл' 18,13 лв. 21,76 лв.

3

Направа на пътна основа за локални ремонти от

несортиран трошен камък и всички свързани с това 

разходи (изкоп и премахване на неподходящ пласт, 

натоварване и извозване на строителните отпадъци, 

доставка на несортиран трошен камък с подбрана 

зърнометрия. полагане, подравняване, профилиране 

и уплътняване)

*
пт 34.46 лв. 41,35 лв.

4

Коригиране нивото на ревизионни шахти и 
улични оттоци до нивото на асфалтобетоновата 

настилка, включително всички свързани с това 

разходи

бр. 66,42 лв. 79,70 лв.

(6) Договорените единични цени на видовете дейности по чл. 6. ал. 5 няма да бъдат 
променяни та целия период на строителство. Цената на финансовия риск та срока на 
изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

Чл. 7. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

СМР.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното
възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на СМР по чл. 6. ал. 1 в срок от 30 
(тридесет) календарни дни от получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
стартиране на изпълнение на дейностите и съответното Техническо задание. Сумата на 
аванса ще се приспадне от размера на окончателното плащане.

2. Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално 
извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, е дължимо в срок от 30 
(тридесет) календарни дни от датата на подписване на последния по време протокол за 
установяване на действително извършени и похтежагци на заплащане СМР. придружен от 
съответните документи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с извършване на плащанията по предходните 
алинеи, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.ЗОЗа. ал. 2 от ТЗ и да 
договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 
дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна 
причина,

Чл. 9. (1) Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва след 
представяне на нахзежно издадена фактура по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на оформени и 
подписани документи за приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI от 
настоящия договор.



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното 
плащане.

Чл. 10. (1) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, клон Монтана
IB AN BG25FINY91501015247848
BIC FINVBGSF
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни. считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок. счита се. че 
плащанията са надлежно извършени.

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език. в 
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като 
задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Вършец
Адрес: гр. Вършец 3540. бул. ..България" №10
ЕИК 000320655
ИН по ЗДДС: BG 000320655
Получил фактурата: инж.Иван Михайлов Лазаров- Кмет на Община Вършец
Номер на документа, дата и място на съставяне

Чл. 11. ": (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението 
на съответната част от поръчката, заедно с искане за плашане на тази част пряко на 
подизпълнителя, (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му. 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. (ако е приюжимо) - НЕПРИЛОЖИМО

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от 
договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 8. 
ал. I. т. 2 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши 
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 
отстраняване на причината за отказа, (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от 
договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
!. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 

качествено, по реда и в сроковете, указани в него. при спазване на действащата нормативна 
уредба и приложимите технически стандарти;

" Клаузата се включва при необходимост. Включването на клаузи относно 
подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 - 8 ЗОП.



2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 
ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия 
договор:

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители съвместно със
следните---- подизпълнители.-----посочена---- в----офертата— му:

4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална 
отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137. ал. 1 от ЗУТ при 
подписването на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на 
изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална 
отговорност.

5. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване и 
други консумативи, като разходите за осигуряването и консумацията им са за негова сметка.

6. Да осигури за своя сметка, преди започване на строителството, трасирането и 
маркирането на всички мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура в обхвата на 
строителната площадка.

7. Да извърши всички строителни и монтажни работи, при спазване на изискванията на 
чл. 169. ал. 1 и 3 от ЗУТ. в съответствие с Техническата спецификация и Техническо 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях. както и всички действащи към 
момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението 
на обекти от такъв характер- и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна 
уредба;

S. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички 
други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата 

област;
9. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 

необходимо за строителството;
10. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на 

нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с 
представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие;

11. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и

механизация;
12. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, упражняващи контрол и определени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
13. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;
14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените СМР. които подлежат на 

закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След 
съставяне на акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава писмено разрешение за закриването им. Всички 
работи, които са закрити без да е съставен съответният акт. ще бъдат откривани по искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като действията по откриването и последващото им закриване са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

15. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.:

16. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 
извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 16. ал. 3 от
настоящия договор;

17. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за 
извършване на дейностите за изпълнение на договора. Гакива разрешения могат да бъдат
разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и проводи на техническата 
инфраструктура, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за 
затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земща т̂ЩГГтЪ-щзвозване на
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строителни отпадъци, та преминаване на тежки и. или опасни товари и др., доколкото се 
изискват от закони и нормативни документи.

18. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана 
на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието м\ и за 
съответните наличности.

19. Да осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 
изискванията на действащите нормативни актове за СМР. подлежащи на лабораторен 
контрол, в т.ч. земни работи, пътни работи, асфалтови работи и др,

20. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни 
отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка.

2 1. Да изготви и съгласува схеми за ВОБД съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на 
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

22. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството 
проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други 
заинтересовани страни.

23. Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до 
неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на 
движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните 
документи.

24. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 
опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

25. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

26. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация 
и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

27. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пъден комплект документи за извършеното 
строителство при приемането му.

28. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия 
договор, с грижата на добър търговец.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото
законодателство. отнасящо се до предмета на договора. включително
законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, 
осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на 
околната среда.

(3) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва 
лицата. посочени в Списъка на членовете на персонала 
и'иди ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на строителството.

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

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица. в 
това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от 
тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или каго последица от него, 
включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва 
такива.

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на 
договора, се заплащат от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска 
повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите 
на обекта.

(8) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по аз.7. то 
възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на 
работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персоната или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или 
като последица от него. като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по 
настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 
вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. неговите подизпълнители, служители или лица. подчинени на неговите 
служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да 
осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани 
нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен 
срок от сключването му (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и. или непознаване на 
дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради която причина да иска изменение 
и/или допълнение към същия.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

настоящия договор:
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в 

случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с техническата спецификация, 
приетата оферта и предлагана цена. и всички действащи към момента закони, правилници, 
нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията 
на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор:

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при 
условията и по реда на същия.

4. Да иска замяната на член на персонала и/или ръководния състав, ангажиран за 
изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и 
професионален опит. в следните случаи:

- Смърт на лицето;
- Трайна неработоспособност, пречеша на изпълнение на функциите по договора за 

обществена поръчка:
- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за 

обществена поръчка:
-Прекратяване на правоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното лице - 

член на персонала и/или ръководния състав:
- При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. като посочва конкретните причини и прилага 
доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени 
досегашния.

(3) Допълнителните разходи, възникнали в резу лтат от 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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4.1. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, 

информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор:
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Г се задължава да определи представители от своята 

администрация, които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и,или негови представители, 
служители, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват 
необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора:

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при 
условията на настоящия договор:

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените срокове 
и начини.

5. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството.
6. Да приеме предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ смяна на ключов експерт, в случай че 

са представени и одобрени от ВЪЗЛОЖ'ИТЕЛЯ документи, удостоверяващи квалификация 
и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в 

този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите нормативни 
актове.

2. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки 
на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава 
пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното 
своевременно усъвършенстване или подобряване;

5. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 
отклонения от условията на настоящия договор.

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е пршожтю) -
НЕПРИЛОЖИМО.

7. По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените 
дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи и материали, свързани с изпълнението на договора.

9. Да не приеме предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ смяна в екипа от ключови експерти 
при недоказване на еквивалентни или по -добри квалификация и опит. като уведоми за това 
изпълнителя писмено. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на замяната. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага друг, с ново уведомление.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените 
СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на И ШЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Недостатъците но предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за 
изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за 
отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 3 (три) календарни дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната 
алинея срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго 
физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните 
документи, са за сметка на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне 
разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5) Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ! не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.
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(6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Извършените СМР се приемат след представянето на следните документи:
1. Техническо/и задание/я:
2. Подробна'и количествена'» сметка'и. придру жена и от чертежи, скици, схеми и др. 

при необходимост;
3. Актове/протоколи, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни 

представители за установяване вида. количеството и качеството на всички ..скрити" видове 
СМР. които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат 
установени при окончателното приемане.

4. Протокол/и за у становяване на действително извършени и подлежащи на заплащане 
натурални видове строително -  монтажни работи;

5. Надлежни доказателства за качеството на извършваните СМР (сертификати, 
декларации за експлоатационни показатели, протоколи от лабораторни проби и др. според 
естеството на дейностите)

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. в срок до 3 (три) работни дни от получаване на 
документите по чл. 17 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и одобрява сумата, която трябва да 
бъде изплатена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да одобри някой от документите по чл. 17, 
той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа си. като в този 
слу чай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този 
отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) След одобряването на документите по чл. 17 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да пристъпи към издаване на данъчна фактура за дължимото 
плащане.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 19. При подписването на този Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 
договора без ДДС. а именно 5 762,50 (пет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 
петдесет стотинки) лева (,,Гаранцията за изпълнение"), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 20. (I) В случай на изменение на договора', извършено в съответствие с този договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените у словия на договора, в срок до 3 (три) 
дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 21 от договора: и. или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 22 от договора; и/или

' Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.!! 1, ал.2, изр 
2. 3 и 6, и чл. I 16, ад.4 ЗОП.



3. предоставяне на документ та изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 23 от договора.

Чл. 21. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума. сумата се внася 
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. посочена в документацията за обществената 
поръчка:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА .АД. клон Вършец
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG80UBBS80023 300388510

Чл. 22. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на вазидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при 
необходимост срокът на ватидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен каго трето ползващо се лице 
(бенефициер). която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на договора:
4. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл. 12, ал. (1). т. 1. т. 2 и т. 3 от 

Кодекс за застраховането;
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок. както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение на Договора на 
в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно 
приемане на дейностите в пълен размер, ако липсват основания за усвояването от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от договора:
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице:  ̂ ^
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3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полицаластрахователния сертификат на прелставител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по договора, както и в случаите на лошо. частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на СМР в срок до 10 
(десет) дни от датата на получаване на възлагателното/ите писмо/а и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали договора на това основание:

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

3. при прекратяване на дейностга на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

4. при прекратяване на договора

Чл. 27. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 28. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 
(петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 
застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 19 от договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл. 30. (1) Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор 
за обществена поръчка е 1 (една) година съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в 
съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на изпълнението на
съответните СМ Р.

(4) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в 
гаранционния срок дефекти в срок от 10 (десет) календарни дни от пол\^#ваи£ на писменото



уведомление за тях от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ( или при доказана обективна невъзможност в 
посочения срок - в предварително уговорен между страните разумен срок).

(6) В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по ат. 5 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или 
юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(7) В случаите на ат. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените 
разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от 
правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при 
или по повод изпълнението на настоящия договор.

■-> Чл. 32. При неспазване на срока по чл, 4. ад. (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 1.00 % (един процент) от възнаграждението по чл. 6. ад. (I) за всеки просрочен 
ден. но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на договора.

Чл. 33. (1) Независимо от правата по предходните членове. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, 
когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може 
да отстрани.

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на 
договора.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица. допуснати от него до 
обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 35. ВЪ ВЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от цената 
за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е 
друга сума. дължима на изпълнителя по този договор / от окончателно плащане по договора.

Чл. 36. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 
настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. КОНТРОЛ

Чл. 37. (1) Контролът но изпълнението на договора ще се осъществява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители. В изпълнение на това им правомощие 
предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не 
пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база. и 
не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп 
до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на СМР. както и да 
изисква:

1.Писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;



2.Всички данни и документи, както на хартиен носител, гака и в електронен вариант, за 
целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ {включително 
копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го 
уведомява за всички установени дефекти на СМР. както и посочва срок за отстраняването 
им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за дефекти на СМР. които поради естеството си не 

са могли да се открият към датата на съставяне на съответния протокол за приемане на 
съответната работа или се проявят по-късно.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими, 
в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 
периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(7) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в 
цената за изпълнение на договора.

(8) ВЪЗЛОЖ’ИТЕЛЯТ има право да изиска от ШПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 
допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на 
дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(9) Разходите за изпитванията по ад. (8) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 38. (I) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 
и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не 
засяга права или задължения на страните, които са възникнатн и са били дължими преди 
настъпването на непреодолимата сила.

(2) За целите на този Договор. ..непреодолима сила" има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306. ат. )2) от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 
тях. и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения.

Чл. 39. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в 
какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната й 
продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния 
компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При 
неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е 
била в забава преди настъпване на непреодолима сила. тя не може да се позовава на 
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до 
отпадане действието на непреодолимата сила. страните предприемат всички необходими 
действия, за да избегнат или смекчат въздействието й и до колкото е възможно, да 
продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 40. (1)Не е налице непреодолима сила. ако съответното събитие е следствие на 
неположена грижа от страна по настоящия договор и при полаган«^^(ъ.^н.мата грижа то 
може да бъде преодоляно. .
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(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и 
недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила. изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, доведи 
до спирането му.

Чд. 4J. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила. предвидените 
срокове се увеличават със срока на спирането.

XI. ОТЧЕТНОСТ

Чд. 42.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 
счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани 
по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и или на 
лицата надлежно упълномощени от него. цялата необходима информация за изпълнението на 
настоящия договор, в срок до 3 (три) работни дни от поискването й.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

'~Х

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа иди друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 
документи иди дру ги материали, свързани с бизнеса, у правлението или дейността на другата 
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на 
работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси иди стратегии, проду кти, процеси, 
свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 
други материали иди записи или друга информация, независимо дати в писмен или устен 
вид. или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ат. (3) на този член. Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните: иди

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната Страна, 
всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и ориш±$щии. всички 
негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юрня^^к^/МЦца, като
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от 
страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 44. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл.
116 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 45. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към 
него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение 
(анекс).

Чл. 46. В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва 
да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един 
месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен 
ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 47. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай 
на промяна в правно-организационната форма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 48. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на 
принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към 

момента на неговото сключване.

Чл. 49. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне 
на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на 

изпълнител.

Чл. 50. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни 
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без правоприемство. по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5. ал. ( I ). т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на всяка от страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. когато след започване на изпълнението на дейностите по настоящия договор, са 

настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и или по причини, 
извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същия информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за 
настъпване на обстоятелствата.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл. 51. (!) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните сл\ чай:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнат изпълнението на СМР в срок от 15 
(петнадесет) календарни дни. считано от датата на получаване на възлагателно/и писмо/и от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на съответните дейности, придружено от съответните 
Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на изпълняваните 
дейности;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 15 (петнадесет) 
календарни дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е просрочил срока за изпълнение на договора с повече от 30 
(тридееет) календарни дни;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е доп> снал съществено отклонение от условията за изпълнение 
на поръчката.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

(4) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения 
за претърпени вреди.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. (1) от ЗОП. 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118. ад. (1). т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване 
на спорове по този договор.

Чл. 53. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  страна по договора без правоприемство:

1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 5 -  дневен срок от прекратяване на договора;
а) да преустанови изпълнението на СМР. с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в 

изпълнение на договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
предмета на договора.

Чл. 54. При предсрочно прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР. а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е хтьжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства. Когато прекратяването на договора—щ по вина на 
И ШЪЛНИТЕЛЯ. той дължи и законната лихва върху частта ог авайод^ «арДоставените
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средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на договора до 
тяхното връщане.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 55. (I) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. С оглед оперативност 
при изпълнение е допустима и неформална комуникация между страните -  по телефон, факс 
и/или електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са. както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: п.к.3540, гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул. "България " № 10
Тел.: 09527/22-22
Факс: 09527/23-23
e-mail: admin varshet:(dmail.bg
Лице за контакт: инж. Иван Михаиюв Лазаров - Кмет

/"> 2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: 3400 гр. Монтана, ул. ..Граф Игнатиев" 24 
Тел.: 096 300 893
Факс:...............................................................
e-mail: stefstroi(dmail.be
Лице за контакт: Зинаида Александрова Герасимова - Управител

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по

куриер:

4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 
срок до 3 {три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 
всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване. промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адрееа на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 {три) дни от 
вписването й в съответния регистър.

ХМ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 56. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
иди във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и р а д н о п леия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или не еДцсмл> му. както

18 19



и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 
възникнати между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори 
в срок от 5 (пет) календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнат спор 
по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ат. (2). или опитите за уреждане на спора не са довели 
до резултати в срок от 20 (двадесет) катендарни дни от датата на първото искане, всяка от 
страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 57. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се 
прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 58. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 
влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт. без това 
да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на 
някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 59. Този Договор се състои от 19 (деветнадесет) страници и е изготвен и подписан 
в 3 (три) еднообразни екземпляра -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 60. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:

Приложение № 1 -  Техническа спецификация:
Приложение № 2 - Техническо предложение и неговите приложения;
Приложение № 3 -  Ценово предложение:
Приложение № 4 -  Копие от валидна застраховка за професионална отговорност: 
Приложение № 5 - Копие/я от валидно Удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя.
Приложение № 6 -  Гаранция за изпълнение на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.......L L U tt^ . .........  113ПЪЛНИТЕл 7 А Щ ( .  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЩ УПРАВИТЕЛ НА „СДШСТРОЙ 2Г '
(ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ) (ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВА

ГЕРАСИМОВА)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(КРАСИМИРА СТЕФАНД1 ЧЕВА)

СЪГЛАСУВАЛ:
(АНТОНЗИАИГГРОВ "ЯНЕВ)

ИЗГОТВИЛ:
(ИНЖ. КОСТАДИН А ДЕТРОВА ДЕН КОВА)
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ВЪРШЕЦ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540 гр.Вършец, бул. „България“ №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22; 09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 
www.varshets.bg 

e-mail: admin varshetz@mail.bg

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Описание на предмета на обществената поръчка
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за „Ремонт на 

улична мрежа в гр. Вършец“.

2. Обхват на поръчката
Поръчката обхваща ремонтни дейности по улични настилки от уличната мрежа на 

територията на град Вършец. Изпълнението на ремонтните работи ще се извършва след 
получаване на възлагателно/и писмо/и от Възложителя, придружено от съответното/ите 
Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на изпълняваните дейности, 
съобразно нуждите, планираните дейности за реновиране на настилките и разполагаемия 
финансов ресурс на Община Вършец. Приблизителната площ на асфалтовите настилки по 
уличните платна, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на 
изготвяне на заданието, е 4 500 ш1 2 3 4 5.

3. Цел на заданието
Целта на настоящото задание е изпълнение на строително -  монтажни и строително -  

ремонтни работи за възстановяване на компрометирани асфалтови настилки на улици на 
територията на град Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им 
в нормален и безопасен вид, така че да се подобрят транспортно -  експлоатационните качества 
на улиците, в съотвествие с действащите нормативни изисквания и да се създадат условия за 
безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци.

4. Съществуващо положение
Част от улиците на гр.Вършец са със стари асфалтови настилки, по които се наблюдават 

множество деформации, пропадания, единични и мрежовидни пукнатини, дупки с различна 
големина и дълбочина. На места има извършени частични ремонтни работи и изкърпвания на 
уличните платна, но като цяло технико-експлоатационно състояние на тези участъци е лошо и 
се създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

5. Предвидени дейности и технологични процеси

5.1. Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови настилки
Изпълнението на тази дейност да се извърши по следната технология:

• Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на 
улицата, включваща повредената зона и поне по 10 сш. от здравото покритие в страни от 
напуканата повърхност;

• Изрязва се очертаната фигура с машина и с пневматичен къртач се отстранява 
материала, докато се стигне до здрав пласт. Подготовката на кръпките на по-големите 
участъци може да изпълни и чрез фрезоване, като задължително в началото и в края на
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фрезованите участъци се изрязват с фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката. 
Всички отпадъци се натоварват и се транспортират до указано от общината място.

• Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта 
на метли, телени четки и сгъстен въздух;

• Напръсква се основата и вертикалните стени на кръпката с разредена 
бавноразпадаща се битумна емулсия в количество 0,25 -  0,70 kg/m2;

• Така подготвената кръпка се запълва по цялата дълбочина с гореща асфалтова смес 
при завършен разпад на битумната емулсия. Дебелината на асфалтовия пласт следва да е не 
по-малко от 4 ст. в уплътнено състояние (в границите 4 -  6 ст.). Разпределянето на сместа се 
извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата 
настилка. При запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване на 
дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване;

• Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и пневматичен валяк. 
При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад, бандажа 
му трябва да застъпва не повече от 15-20 ст. от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в 
другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете.

• Всички фуги се обработват -  заливат се с битум и се посипват с каменно брашно 
или пясък

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 
условия. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока 
от 35°С.

Трябва да се вземат всички небходими предварителни мерки за предпазване на сместа от 
атмосферни влияния и по време на транспортиране и престой преди разтоварване (покриване). 
Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с 
асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина тя трябва да бъде в 
температурните граници ±14°С от температурата на работната рецепта. Ако значинтелна част 
от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да 
се прекъсне полагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията на 
ТС на АПИ от 2014 г.

Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде 
използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ 
начин, а работната ръка да бъде подбрана така, че да се гарантира непрекъснат процес.

Мерната единица за измерване на изкърпените асфалтови настилки е квадратен метър 
(m2). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на съответната 
позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен осигуряването на 
механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго необходимо за 
завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация.

5.2. Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки
Изпълнението на тази дейност ще се извършва по следната технология:

• Фрезоване/разваляне на съществуващата асфалтова настилка и оформяне на 
вертикални стени в началото и края на работните участъци

• Извозване на строителните отпадъци
• Подготовка на основата - всички свободни материали -  прах, кал и други 

замърсявания се премахват от повърхността с моторни метли, телени четки и сгъстен въздух;
• Битумен разлив за връзка
• Полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено 

състояние 4 ст.
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с БДС. 

Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато
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атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със ТС на АПИ от 2014 г. Ако 
положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 
надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска 
включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 
недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 
(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга. Полагането трябва да започне 
отново, когато е сигурно, че ще продължи без прекъсвания.

Асфалтовият пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ 
след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в 
уточнените толеранси.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с 
изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на 
пласта и нейната хомогенност.

• Уплътняване и оформяне на връзката със съществуващите улици;
Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на 

изискванията на БДС. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.
Преди започване работа на обекта, изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за 

асфалтовия пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при 
уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за 
уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, 
включително и изпитванията съгласно спецификацията за асфалтовите пластове или даден вид 
оборудване или вид работа, предложени от изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на 
тази спецификация.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и 
ако има неизправности, те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да 
бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 
уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 
надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При 
сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна 
към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от 
широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 
напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да 
надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 
внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да 
бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 
материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и 
изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в 
следния ред:

а) Напречни фуги - Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно 
уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани 
с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в 
права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, 
трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди 
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги,
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положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния 
ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, 
напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при 
напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се 
постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на 
валяка.

б) Надлъжни фуги - Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след 
уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и 
наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде 
плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от 
асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. 
Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк. Бандажът на валяка трябва да минава 
върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената 
смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на 
надлъжната фуга. Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването 
на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е 
разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан 
вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за 
следващата лента. Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните 
линии на настилката.

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

г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна - Първоначалното 
уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. 
Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за 
получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. 
Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 110°С преди приключването на 
първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той 
трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също 
могат да бъдат използвани.

д) Второ основно валиране - Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в тази 
спецификация, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване 
трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е 
все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят 
непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката 
на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

е) Окончателно валиране - Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с 
бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък. 
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно 
топъл за премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването трябва да се 
изпълняват в близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, 
уплътняването трябва да бъде извършвано 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 трябва да бъдат коригирани.

• Обработване на фугите с битум и поръсване с каменно брашно или пясък;
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Мерната единица за измерване на новоположените асфалтови настилки е квадратен 
метър (m2). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на 
съответната позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен 
осигуряването на механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго 
необходимо за завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация.

5.3. Направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен камък и всички 
свързани с това разходи

Локални ремонти ще се изпълняват в участъци с намалена носимоспособност, посочени 
от Възложителя, в които се наблюдава рязко пропадане на пътната настилка -  деформация или 
разместване на асфалтовите пластове, коловози. За целта се предвижда изкопаване и 
отстраняване на компрометираната пътна основа и асфалтобетонова настилка, направа и 
уплътняване на основа от несортиран трошен камък с подбрана зърнометрия до постигане на 
носимоспособност за средно движение. Разстилането се извършва с автогрейдер и ръчно с 
лопата и гребло, а уплътняването -  с ръчна трамбовка или малък вибрационен валяк. 
Материалът, който ще се доставя, трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, 
глина, свързани частици и други неподходящи материали. Трошеният камък се доставя и 
разтила върху предварително оформено и уплътнено земно легло и се профилира равномерно 
по предвидената ширина на пластове (при необходимост) и след това се уплътнява. 
Постигнатите резултати от уплътнението се доказват с протоколи от лицензирана пътна 
лаборатория.

Мерната единица за измерване на направената пътна основа е кубичен метър (m ). 
Плащането се извършва след завършване на съответната работа по цената на съответната 
позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна степен осигуряването на 
механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко друго необходимо за 
завършване на работата, съгласно тази част от Техническата спецификация.

5.4. Коригиране нивото на ревизинни шахти и улични оттоци до нивото на 
асфалтобетоновата настилка

Корекцията на нивото на съществуващи шахти и дъждоприемни оттоци включва 
следните дейности: изрязване и отстраняване на съществуващата настилка около капака на 
шахтата или решетката на дъждооттока до разкриване на подложката, след което същите се 
демонтират; следва надзиждане на бетоновия пръстен на шахтата с бетонови сегменти или 
бетониране до достигане на проектно ниво; чрез замонолитване се монтира съществуващата 
подложка и капак/решетка на ревизионната шахта/уличен отток; полага се плътна 
асфалтобетонова смес, уплътнява се; фугите се обработват с битум и поръсване с каменно 
брашно или пясък. Когато шахтата/оттокът попадат в участък предвиден за преасфалтиране, 
нивото им се коригира преди полагане на асфалтовата смес.

Дейностите по корекция нивото на ревизионни шахти и улични оттоци ще се приемат и 
заплащат за брой (бр.). Плащането се извършва след завършване на съответната работа по 
цената на съответната позиция, посочена в ценовото предложение и ще компенсира в пълна 
степен осигуряването на механизацията, положения труд, доставката на материалите и всичко 
друго необходимо за завършване на работата, съгласно тази част от Техническата 
спецификация. 6

6. Изисквания към строителните материали и продукти
Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на 

строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД- 
02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 
на Република България и/или да отговарят на следните технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;

• европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
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• признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не 
съществуват технически спецификации.

При извършване на СМР, влаганите материали да се придружават със следните 
документи, издадени от производителя:

• Оригинален сертификат за произход и качество на влаганите материали

• Оригинални сертификати за съответствие, оригинални декларации за експлоатационни 
показатели, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствията на строителните продукти.

7. Временна организация на движението
За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват 

изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строително-ремонтните работи по пътищата и улиците. 
Изпълнителят изработва схеми за временна организация и безопасност на движението -  
„сигнализиране на краткотрайни работи”.

Изготвената схема за временна организация на движението следва да се прилага при 
извършването на строително-ремонтните работи, в отделни участъци от даден път, без 
отбиване на движението, след уведомяване при необходимост на службите за контрол на 
Министерството на вътрешните работи. В тези участъци сигнализацията се поставя 
непосредствено преди започване на строително-ремонтните работи и се премахва след 
приключването им.

Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на 
стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи 
ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, 
светлоотразиелни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За 
сигнализиране на ремонтните работи по улиците се използват най- често преносими пътни 
знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи. Съществуващите пътни знаци, 
които противоречат на временната организация на движението, временно се отстраняват или 
покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, до приключване на ремонта, 
след което се възстановяват.

Лицата, които извършват ремонтни работи в обхвата на пътя, трябва да носят 
отличителен знак С12 „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”, съгласно 
Приложение № 1 от Наредба № 3/ 16.08.2010 г. 8

8. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на 

труд при този вид работи, съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 
както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация 
на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури 
безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на 
извършването на всички ремонтни дейности, а също така и спазването на всички изисквания 
на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

Ръководителите на изпълняваните строително-ремонтни работи са длъжни да спазват и 
следят за спазването от страна на работниците правилата по безопасността и хигиената на 
труда. Необходимо е да се правят съответните инструктажи на всички дейности по Наредба за 
инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда.

Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да 
съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от

6 /9



лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите 
трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения 
на строителните площадки. Необходимо и задължително е спазването от всички строителни 
работници на правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат 
връзка и приложение за настоящите дейности.

9. Изисквания за опазване на околната среда
Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването 

със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка. Той 
следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили 
и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с 
обслужването на строителните дейности. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка 
всички складирани по тези улици отпадъци и да почисти платното за движение на всички 
участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи 
своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 
строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в 
първоначалния вид -  да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави 
площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на 
околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най- 
малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и 
техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на 
площадките от добавъчни материали; недопускане отъпкване, замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху 
доставките и изпълнението на отделните видове СМР; планиране на организацията на трафика 
и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия -  запрашеност, 
шум, затруднения в трафика и др. Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със 
съдействието на Възложителя, непосредствено засегнатото от строителството население за 
причинените неудобства.

По време на изпълнение, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните 
актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и 
произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на 
околната среда са задължение на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват 
строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на 
количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат 
незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и 
околната среда.

10. Други изисквания
Преди започване на изпълнението на СМР изпълнителят е длъжен да извърши трасиране 

на участъците, както и да уточни наличието на подземни комуникации в обхвата на обекта с 
представители на дружествата, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. За 
всякакви повреди по съществуващите мрежи, причинени по време на строителството от 
виновни действия или бездействия на изпълнителя, той носи имуществена отговорност за 
причинените щети и пропуснати ползи.

При изпълнение на отделните видове строително монтажни работи, предмет на 
настоящата обществена поръчка, да се следват предписанията за изпълнение на „Техническа 
спецификация“ на АПИ от 2014 г. и приложението за допълнителни изисквания на 
технологията на изпълнение, изисквания към материалите и начина на разплащане, по 
съответните части, което е неизменна част от техническата спецификация.
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Изпълнението на всички видове СМР трябва да са съобразени с техническите и 
законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в 
Република България.

Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се 
уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора.

11. Разплащане и контрол
Възложителят или неговите представители могат по всяко време да инспектират 

работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават инструкции за отстраняване 
на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на 
констратирани дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, възложителят спира 
работите да отстраняването им от изпълнителя. Всички дефектни материали се отстраняват от 
обекта, а дефектните работи се разрушават от изпълнителя за негова сметка.

Разплащане се извършва след подписването на протокол за действително качествено 
извършени работи, по количества, проверени след влагането им и единична мярка, посочена в 
ценовото предложение от офертата, придружен с документи, доказващи качество на 
вложените материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за 
влагане на строителните продукти в строежите на Република България, подробна ведомост, 
придружена от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост, протоколи от изпитвания от 
акредитирана лаборатория (при необходимост) и актове/протоколи, подписани от възложителя 
и изпълнителя или техни представители за установяване вида, количеството и качеството на 
всички „скрити“ видове СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не 
могат да бъдат установени при окончателното приемане (при необходимост).

12. Гаранционни срокове
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за всички видове изпълнени 

строително -  монтажни работи, които не могат да бъдат по-малки от минимално изискващите 
се, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажимент на участниците е да осъществяват гаранционно поддържане и отстраняване 
на дефекти до изтичане на последния предложен гаранционен срок.

13. Нормативни документи
При разработването на предложението за изпълнение да се спазват изискванията на 

следните документи:
5.1. Закон за устройство на територията
5.2. Закон за опазване на околната среда
5.3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
5.4. Закон за управление на отпадъците
5.5. Закон за техническите изисквания към продуктите
5.6. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите на Република България
5.7. Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.
5.8. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
5.9. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
5.10. Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар
5.11. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали
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5.12. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 
пътищата, улиците и прилежащата им инфраструктура.

!!!ВАЖНО!!! Посочените Технически спецификации, действащото 
законодателство и стандарти в областта на изпълнение на строително - монтажните 
работи следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по 
смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

!!!Важно!!!В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. (2) от ЗОП да се счита 

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата 

поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други 

технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска 

марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал. 

(1) от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 

документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 

изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат 

одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, 

отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни 

материали.
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Приложение № 2

Наименование на Участника: „ Ст ефст рой 2 0 1 0 “ Е О О Д

Седалище и адрес по регистрация: Гр. М онт ана 3400, ул. Г раф  игнатиев № 24

Представлявано от: Ангел И ванов Ст ефанов - Управител

Булстат/ЕИК: 201144735

Точен адрес за кореспонденция: Р П  България, гр. М онт ана  3400, ул. Граф  И гнат иев  

№ 2 4

Телефонен номер: 0 9 6 /3 0 0  893

Факс номер: 0 9 6 /3 0 0  893

Е- mail: ste fstroi@ m ail. bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: 
„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване е всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“, представяме на Вашето внимание 

нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за 

изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник 

отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с 

предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“.

2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата 

спецификация, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото 

законодателство на Република България.

3. Предлагаме следния срок за изпълнение на СМР - 40 /словом: Четиридесет/ календарни 

дни, считано от получаване на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на 

съответните дейности, придружено от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и 

предвидения обхват и обем на изпълняваните дейности и приключва със съставянето и 

подписването на протокол/и за установяване на действително извършени и подлежащи на 

заплащане СМР, придружени от съответните документи.

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва
задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие минимален и 
максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни 
дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 
различна мерна единица, и/или предложеният срок за изпълнение е под посочения минимален 
срок и/или превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

1. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително -  монтажни работи -  1 
/словом: Една/ година.

Забележка: Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни



експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 
(4) от ЗУТ.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, представляващо нашата Строителна програма 

и включваща следното:

1.1. Етапи на изпълнение, последователност на извършване на СМР и технологията 

им на изпълнение -  организация на работата по реализиране на СМР; описание на 

обособените етапи за изпълнение на СМР и тяхната последователност; описание на всички 

строителни процеси; организация за разпределение и обезпечение с технически ресурси за 

всеки един етап от изпълнението; организация на строителната площадка (складиране на 

материали и оборудване, охрана на обекта и пропускателен режим, гарантиране 

експлоатацията на улиците от трети лица по време на СМР); организация и методи за 

осъществяване на контрол на качеството върху доставяните на обекта и влагани в 

строителството материали и продукти.

1.2. Организация на човешкия ресурс за изпълнение на строителството; работни 

взаимовръзки между членовете на екипа за изпълнение; взаимодействие и комуникация между 

изпълнител и възложител и трети страни, имащи отношение към изпълняваните дейности.

1.3. Предложение за мерки, гарантиращи опазване на околната среда и контрол на 

социалното напрежение по време на СМР

2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

(по образец).

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото 
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни.

Дата: 28/02 / 2020 г.

Име и фамилия: Ангел Стефанов

Наименование на участник

Подпис и печат
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„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД Монтана

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

1. Представяне на участника__________

„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД е строителна фирма с предмет на дейност:
• Изграждане на инфраструктурни и хидротехнически съоръжения;

• Ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища, мостове и пътни съоръжения,]
• Поддръжка на пътища при зимни условия;

• Изпълнение на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
• Промишлено и гражданско строителство;
• Енергийна инфраструктура и телекомуникационни мрежи;
• Инженеринг и проектиране на цитираните по-горе дейности;
• Всякакви типове услуги, свързани със строителна техника и автотранспорт.

На база изпълнените обекти и натрупания опит, дружеството притежава удостоверения 
от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя:

• Първа група - строежи от трета до пета категория;
• Втора група - строежи от трета до четвърта категория;
• Пета група - отделни видове СМР вписани в ЦПРС.

В „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД е внедрена Система за управление на качеството в 
съответствие с Европейския стандарт ISO 9001:2015, Система за управление на здравословни и 
безопасни условия на труд /СУЗБУТ/, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007 и Система 
за управление на околната среда /СУОС/, съгласно изискванията на ISO 14001:2015.

Основни приоритети в работата на „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД от една страна са 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички служители и 

специализиран технически персонал, а от друга страна обезпечаване на качествено изпълнение 
на възложените строителни дейности, съобразени с изискванията по опазване на околната 

среда, управление на отпадъците, акумулирани по време на строителният процес; спазване на 
общите правила и норми по пожарна и аварийна безопасност и изискванията, утвърдени в 
Техническите спецификации.

2. Обхват на поръчката

Поръчката обхваща ремонтни дейности по уличните настилки на уличната мрежа на 
територията на гр. Вършец. Изпълнението на ремонтните работи ще се извършва след 
получаване на възлагателно/и писмо/и от Възложителя, придружено от съответното/ите 
Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на изпълняваните дейности, 
съобразно нуждите, планираните дейности за реновиране на настилките и разполагаемия 
финансов ресурс на Община Вършец. Приблизителната площ на асфалтовите настилки по 
уличните/пътните платна, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на 
изготвяне на заданието, е 4 500 м2.

2.1. Съществуващо положение

Част от улиците на гр. Вършец са със стари асфалтови настилки, по които се наблюдават 
множество деформации, пропадания, единични и мрежовидни пукнатини, дупки с различна 
големина и дълбочина. На места има извършени частични ремонтни работи и изкърпвания на 
уличните/пътните платна, но като цяло технико-експлоатационно състояние на тези участъци^



„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД Монтана

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

2.2. Цел на заданието

Целта на настоящото задание е изпълнение на строително - монтажни и строително - 
ремонтни работи за възстановяване на компрометирани асфалтови настилки на улици на гр. 
Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и 
безопасен вид, така че да се подобрят транспортно - експлоатационните качества на улиците и 
пътищата, в съответствие с действащите нормативни изисквания и да се създадат условия за 
безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци.

3. Етапи на изпълнение, последователност на извършване на СМР и технологията им на 
изпълнение

3.1. Етапи на изпълнение

Строителството ще се изпълни в съответствие с проектната документация, техническата 
спецификация, количествената сметка и изискванията на Възложителя. Срокът за изпълнение 
на СМР започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за 
стартиране на съответните дейности.

Съгласуват се сертификати и лабораторни протоколи за производство на инертни 
материали, асфалтобетон и други изделия. Строителните материали (продукти), които се влагат 
в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 
06.12.2006 г. и/или се посочват номерата на действащите стандарти с технически изисквания 
към продуктите - БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС 
EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и 
Европейско техническо одобрение.

Всички необходими материали за изпълнение на проекта за временна организация на 
движението за участъка, в който се работи се подготвят и доставят на обекта. Същите се 
монтират непосредствено преди започване изпълнението на СМР. Изпълнението на СМР 
започва, след като бъде получено разрешение за строителство.

Поставят се необходимата сигнализация и знаци, за да се огради зоната, в която ще се 
изпълнява строителството. Преди започване и по време на работите на строежа се вземат 
необходимите мерки за осигуряване безопасността на работещите, като се забранява и достъпа 
на външни лица в зоната на строителството. Движението на строителните машини се регулира с 
необходимите за целта пътни знаци, като скоростта на движение на машините се ограничава до 
20 км/час.

Основните организационни дейности на строителната площадка са:

• Съгласуване със съответните контролни органи на проекта за Временна организация 
на движението по трасето, съгласно чертежи към проекта;

• Мероприятия по изпълнение на проекта по безопасност и здраве;
• Определено място за строителна техника;
• Организирана охраната и контрола на достъп до обекта;
• Входовете в обекта се сигнализират с пътни знаци, съгласно проекта за организация 

на движението по време на строителството;
Всички видове СМР се изпълняват, съгласно писмени инструкции за безопасност 
здраве. Работниците и другите участници в строителството се запознават срещу с - 4 ' '  
подпис с инструкциите. Копие от всяка инструкция се поставя на видно .място в 
обсега на строителната площадка;
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• На персонала се провежда периодично обучение и инструктаж на работното място и 
ежедневен инструктаж;

През всеки един от етапите на строителство се осигурява денонощна охрана на обекта за 
опазване на складирани материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и 
изпълнените строително-монтажни работи, осигурява се противопожарна защита на обекта при 
спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни 
служби.

3.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

Работата по изпълнение на обекта е разделена на три отделни етапа, включващи различни 
видове дейности както следва:

•  Етап I  (Подготвителни дейности)

Дейности за изпълнението на Етап I:
1) Откриване на строителна площадка;
2) Мобилизация на ресурсите за изпълнение на обекта;
3) Съгласуване с възложителя на депа за строителни отпадъци и временни депа за 

материали
4) Уточняване кадастъра на наличните подземни и надземни комуникации
5) Въвеждане Временна организация на движението;
6) Почистване на пътното трасе (строителната площадка);
7) Геодезически дейности (при необходимост).

Дейностите за изпълнение на този етап са за подготовка на строителството и започва с 
откриването на строителна площадка. След това се пристъпи към мобилизиране на 
необходимите ресурси за изпълнението на поръчката. Ще бъде осигурена Строителна 
лаборатория за постоянен контрол на качеството на изпълняваните СМР и на влаганите в 
строителният процес строителни материали - асфалтобетонови смеси, битумни емулсии и пр.

Изпълнителят ще съгласува с Възложителя местата за депониране на генерираните при 
изпълнение на обекта отпадъчни материали и строителни отпадъци, с оглед осигуряване 
извозването им до най-близкото регламентирано депо.

Ще бъдат проведени срещи със заинтересованите ведомства, които ще бъдат поканени 
да дадат становищата си, относно касаещи ги въпроси и проблеми, които са в тяхната 
компетенции. За точното местонахождение на всички техни съоръжения, комуникации и 
проводи ще бъде извършено трасирането им и уточняване на детайлите около тяхното по-
нататъшно третиране. При необходимост, от съответните служби ще бъдат взети разрешения за 
прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни 
системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до 
строителната площадка. В местата, за които се съмняваме, че има подземни комуникации, а за 
тях няма информация от Възложителя и Експлоатационните дружества ще направим 
проучвания чрез кабелотърсач, направа на шурфове и др. Резултатите от всички замери, 
проучвания, тестове и изпитвания ще бъдат документирани и представени на Възложителя за 
сведение и одобрение.

Преди започване на същинските строително-монтажни дейности на обекта ще бъде 
въведена Временна Организация на Движението (ВОД), изготвена съгласно Наредба №3 от 
август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване
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За въвеждане на ВОБД ще се използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна 
маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране, които отговарят 
на изискванията на Наредба №3.

За изпълнението на проекта се предвижда ежедневно временно спиране на движението в 
едната пътна лента и осъществяване режим с последователна смяна на посоката на движение в 
другата лента, до приключването на работите предвидени по съответният участък. След 
приключване на СМР в едната пътна лента, същия подход за строителство и временна 
организация на движението ще бъде възприет и за другата.

Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №52 - когато се извършват върху част от 
платното за движение, при което броят на пътните ленти се запазва, но се намалява тяхната 

широчина.

V
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Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №53 - когато се извършват върху една от 
пътните ленти и дължината на работния участък е по-малка от 50 м;
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Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №54 - когато се извършват вър: 
пътните ленти и; дължината на работния участък е по-голяма от 50 м.

,на от
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Приложение 74
къи чл 75, г.2

Си гнал изиране на дълготрайни работи с отбиване на д ви ж ен ието

Ул и ц а  Р а бо те н  у ч а с тъ к  в ъ р х у  е д н а та  п ъ тн а  л ен та
О тб и в а н е  на д в и ж е н и е т о  в е д н а та  п о со к а  по о б х од н и  ул и ц и

При необходимост ще бъдат изградени и сигнализирани отбивни пътища и отбивни 
маршрути извън обекта.

Предвижда се почистване на строителната площадка и премахване на всички пречки 
/битови отпадъци, растителност, неподходящи земни/почви и други/. При извършвате на

11
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работите по почистването на строителната площадка ще бъдат взети всички мерки за 
предпазване на околните територии и имоти от евентуални вредни последици от разчистването, 
както и срещу запрашаване и замърсяване на околната среда. При почистването ще бъдат 
отстранени всички отпадъци, които съществуват по съответните пътни участъци, без да се 
засягат прилежащите имоти и да се навлиза в границите им.

Всички строителни материали, оборудване и отпадъци, които са получени при 
почистването на строителната площадка ще бъдат извозени на депото, указано от 
Възложителя.

При необходимост ще се извърши геодезическо заснемане от екип от геодезисти.

•  Етап II ( Строително - монтажни работи)

„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД разполага е трудови ресурси и механизация за 
изпълнението на обекта качествено и в срок.

Цялата дейност на Строителя - „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД се базира на необходима 
технологична последователност на изграждане на отделните участъци, посочена от 
Възложителя в техническите спецификации.

Ремонтните работи ще се сигнализират със знаци съгласно Проекта за временна 
организация на движението и Наредба №3/2010 г. за временна организация на движението при 
извършване на строителство и ремонт на пътища и улици. С цел избягване на спиране на 
трафика и намаляване затрудненията на месното население, изпълнението на всеки ремонт по 
пътното тяло ще става на два етапа. На първи етап ще се извърши ремонт на половината от 
платното обхванато от дадената реконструкция, като движението ще се извършва по другата 
половина. След което движението се пуска по вече ремонтирания участък и се извършат 
ремонтните работи на другата половина от пътното платно.

Основният етап включва изпълнение на всички видове строителни дейности и под - 
дейности по видове и обем, съгласно техническото задание на Възложителя, в съответната 
технологична последователност.

През целият период на строителството ще се осъществява контрол на качеството, както и 
подготовка на документите, съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството.

По време на реализацията на поръчката ще се поддържа Интегрирана система за 
управление на качеството, включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, 
мерки за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда, както и контрол на 
извършените работи. Ръководният състав на екипа стриктно ще изпълняват произтичащите от 
документите на Интегрираната система за управление изисквания свързани е качеството, 
здравето и безопасността при работа и опазването на околната среди. Както и ще се създават 
свързаните със системата записи и ще допринасят за непрекъснатото й усъвършенстване.

Количеството и качеството на завършените работи на обекта ще се контролират съгла! 
технологичния проект и действащите нормативни документи и спесификации.

Основните показатели, които ще се контролират по време на изпълнение на асфалтовите 
пластове са следните: качество на асфалтовите смеси; широчина на полаганата настилка; 
напречен наклон и постигнато ниво; дебелина на пласта; надлъжна равност на пластовете; 
степен на уплътняване на асфалтовите пластове.

При изпълнението на локални ремонти от несортиран трошен камък ще се конт 
дебелините на полаганите пластове, достигнатите кот^уг'коефициент на уплътнение.
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Изпълнението на всички СМР ще бъде съгласно изискванията на правила и норми за 
извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента Наредби, правила, норми и 
нормативи за изпълнение на строителството.

Като Изпълнител ще спазваме разпоредбите на приложимите технически спецификации 
по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР:

а) Закон за устройство на територията (ЗУТ);

б) Наредба №3/31.02003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството;

в) Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 
строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 
строителни обекти;

г) Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализацията на пътища с пътни знаци;

д) Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР;

е) Закон за задълженията и договорите;

ж) Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места при използване на работно оборудване;

з) Наредба №3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

и) Наредба №3/2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 
извършване на СМР по пътищата и улиците;

Като Изпълнител ще изпълним всички строително-монтажни работи възложени от 
Възложителя в поръчката „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец”:

Като Изпълнител незабавно ще уведомяваме работния екип на Възложителя за 
конкретни ново настъпили или възможни бъдещи събития или обстоятелства, които биха 
оказали негативно отношение към извършването на строително-монтажните работи.

Ще се предвидят работни срещи с работния екип на Възложителя за периодично 
преглеждане и отчитане на извършените работи и планиране на оставащите, като такива срещи 
могат да се инициират от всички участници в строителния процес.

По време на изпълнение на дейностите своевременно ще се съставят документите, 
съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.

•  Етап III (Предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя, подписване на 
окончателен приемо-предавателен протокол)

Като заключителни работи са предвидени окончателно почистване на строителната 
площадка. Демонтаж на временните съоръжения и санитарните съоръжения. Ще се извърщи 
поетапна демобилизация на оборудване, съобразявайки се с необходимостта от отделш 
типове механизация, сроковете за изпълнение и технологичната последователност на видоветех2\^' х 
работи. След което ще бъде премахната сигнализацията на временната огранизация на ^  
движението на определения участък.

След завършване на строежа Изпълнителят ще покани Възложителя и Инвеститорския
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- Заверена екзекутивна документация;
- Пълен комплект документи по Наредба №3;
- Сертификати и декларации за съответствие за материалите и оборудването;
- Протоколи от изпитвания за плътност на пластовете при възстановяване на асфалта и 

пътните работи;
- Издаване на становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на 

обекта /етапа/ в редовна експлоатация, като всички разходи ще са за сметка на 
Изпълнителя.

Предаването на завършеният обект от Изпълнителя на Възложителя, ще се осъществи с 
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от строителя и 
инвеститорския контрол, съпроводен с подробна количествена сметка, въз основа на 
извършените дейности и окомплектованата съпътстваща документация по Наредба 
№3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.3. Технология на изпълнение на СМР

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ В АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

След почистването на пътното трасе ще се пристъпи към изкърпване на настилката с 
гореща асфалтова смес с дебелина от 4-6 см.

Изкърпването ще се извършва чрез локализиране на засегнатите площи и маркирането 
им в правилна правоъгълна форма с две от страните успоредни на оста на пътя. Маркираната 
площ ще включва повредената зона и поне 10 см от здравото покритие в страни от напуканата 

повърхност.

Отстраняването на компрометирания асфалт на по-големите участъци ще се изпълни 
чрез фрезоване, като задължително началото и края на фрезованите участъци ще се изрязват с 
фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката.

Премахването на по-малките площи ще се извършва чрез изрязването по очертанията с 
фугорез, а отстраняването на материала - с хидравличен къртач, докато се стигне до здрав 
пласт. Стените на кръпката ще се оформят вертикално в здравата част на настилката. 
Акумулираните, по време на изпълнението на тези дейности, отпадъци ще бъдат извозвани 
своевременно със самосвали до указаните от Възложителя места.

Добре оформената кръпка, ще се почисти грижливо от прах, кал и други замърсявания, 

с помощта на моторни метли.

Основата и вертикалните стени на кръпката ще се напръскат с разредена 
бавноразпадаща се катионна или анионна битумна емулсия.

Асфалтовата смес ще се полага ръчно за кръпките с малка площ. По-големите по площ 
кръпки ще се асфалтират с асфалтополагаща машина. Подготвената кръпка ще се запълни по 
цялата дълбочина, като се предвиди коефициента за уплътнение на асфалтовия пласт в 
зависимост от дълбочината на кръпката. Разпределянето на сместа ще се извършва от 
краищата към средата, за да се осигури добра връзка между старата и новата настилка.

Уплътняването на асфалтовата смес ще се извърши с бандажен валяк със стоманени^^ 
бандажи. При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад 
бандажа му ще застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. Същото ще се повтаря и в 
другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете.

Непосредствено след полагането на асфалтовата смес ще се изпълни заливане на фугите 
между стар*н|[ и новия асфалт с битумна паста^ Ъа^кще създаде добра връзка Ае: кду двата
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пласта асфалт - нов и съществуващ, предпазвайки образуваната фуга от навлизането на вода и 
предпазване на настилката от образуване на пукнатини.

Всички строителни материали, оборудване и отпадъци, които са получени при 
почистването на строителната площадка, както и премахнатата асфалтова настилка ще се 
натоварват на самосвал и ще се извозват на определените от Възложителя места.

Пр е а с ф а л ти р л н е  н а  а с ф а л то б е то н о в и  н а с ти л к и

Геодезическа група отлага необходимите разлики за фрезоване в профилите в които има 
фрезоване съгласно одобрения технологичен проект. Фрезоването в съответните участъци ще се 
извършва механизирано с помощта на пътна фреза. Отпадъкът се транспортира с помощта на 
транспортна лента от фрезата до самосвал, с които се транспортират на депо, предварително 
определено от инвеститора. Фрезованите участъци се почистват фино с моторни метли или 
въздух под налягане. При зауствания се отстранява горната част от покритието, като се оформя 
правилна правоъгълна фигура със страни, успоредни на оста на улицата(главното трасе). За 
тази операция ще се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 ш или 1,0 м. Откритата 
повърхност се почиства добре със телени четки. Запълват се евентуалните пукнатини в по- 
долните пластове с бавно разпадаща се битумна емулсия или асфалтова паста и се прави разлив 
на разредена бавно разпадаща се битумна емулсия за връзка в количество 0,25 -5- 0,75 кг/м .

Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно 
изискванията на ТС:

Материала, който ще се използва за разлив е бавноразпадаща се катионна емулсия. 
Непосредствено преди разлива емулсията се разрежда с вода и загрява до (45-60°С).

Предварително ще се почисти площта върху която ще се нанесе, чрез измитане с 
водоноска с четка и издухване на прахта е моторни метли.

Оборудването ще включва автогудронатор и ръчна пръскачка за битумна емулсия (за 
труднодостъпни за механизация места).

Пълната широчина на повърхността, която се обработва с разлива се почиства с 
механична четка, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. 
Всички омазнени петна и пукнатини по съществуващата настилка се почистват в съответствие с 
Техническата спецификация.

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна 
емулсия се нанася посредством автогудронатор, работещ под налягане и при съответната 
температура и количество, както се разпореди от Възложителя.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които се 
обработват, се покриват по подходящ начин и остават незасегнати по време на нанасянето на 
битумния разлив. След полагането, се изчаква разпадането на битумната емулсия до изсъхване 
и образуване на слой за връзка със следващия пласт.

Всички дейности ще бъдат осъществени съгласно Техническа спецификация 2014 
Раздел 5800. Втори битумен разлив.

Фрезоване:

състояние

Транспортиране на асфалт i
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Осигурява се достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой 
транспортни средства и подходящи условия за доставка, така че необходимите количества смес 
се доставят, за да се осъществи непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на 
превозните средства се почиства напълно 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, докато Възложителя не одобри използването на изкуствена 
светлина. Доставянето на сместа се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с 
капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Вземат се всички необходими 
предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на 
транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в 
асфалтополагащата машина, тя е в температурните граници ± 14С от температурата на 
работната рецепта.

Полагане:

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси е в 
съответствие с изискванията на Спецификацията и 
Възложителя. Сместа се полага върху предварително 
одобрена повърхност и само когато атмосферните условия 
са подходящи, и в съответствие със Спецификацията. Ако 
по време на полагането, някоя от асфалтополагащите 
машини неколкократно спре поради недостиг на смес или 
престои на едно място за повече от 30 мин. (независимо от 
причината), се изпълнява напречна фуга в съответствие със 
Спецификацията. Полагането няма да започне отново, докато Възложителя не е убеден, че 
полагането ще продължи без прекъсвания и докато не са пристигнали поне четири пълни 
транспортни средства на работната площадка. Всеки асфалтов пласт е еднороден, изграден по 
зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности 
(вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на 
следващия асфалтов пласт, предния положен пласт се изпитва и одобрява в съответствие с 
изискванията на Спецификацията. Напречните фуги между отделните пластове се разместват 
поне на 2 м. Асфалтовата смес отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на 
пласта и нейната хомогенност.

Уплътняване:

За полагането на износващият пласт плътен 
асфалтобетон , за всяка асфалтополагаща машина ще се 
подсигурят минимум три валяка: един самоходен
пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци 
могат се използват толкова, колкото са необходими за 
осигуряване на определената плътност на асфалтовия 
пласт и нормираните характеристики на повърхността. 
Работата на валяците е непрекъсната и ефективна.

Преди започване работа на обекта, в случай, че няма друго споразумение с Възложителя 
се изпълняват пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на 
оптимални резултати при уплътняване, които след това се използват като минимум изисквания ° 
за уплътняването, ако няма друго нареждане от Възложителя. Пробните участъци включват '
всички необходими дейности, включително и 
асфалтовите .пластове или даден вид обог

нията съгласно Спецификацията за 
ли вид работа, предложрцр, но нешенвй,

щ
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фигуриращи в разделите на тази Спецификация. Изпълнението на асфалтовите пластове не 
започва преди писменото одобрение, представено от Възложителя, за процедурата по 
уплътняването. Това одобрение по никакъв начин не ни освобождава от нашите отговорности и 
задължения, уточнени от Договора.

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 с вода чрез монтирани дюзи за всеки бандаж.

След уплътняването на надлъжната фуга и напречната фуга, валирането започва 
надлъжно, от външния ръб на настилката и постепенно напредва към оста на пътя. При 
изпълнение на напречния профил 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 трябва се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, 
в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им няма да надвишава 5,0 
km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията на движение на 
валяците и посоката на валиране не се променя внезапно. Ако валирането причини преместване 
на сместа, повредените участъци се разрохкват незабавно с ръчни инструменти и се 
възстановяват до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Особено внимание се обръща на изпълнението на напречните и надлъжните фуги във 
всички участъци.

Напречни фуги:

Напречните фуги се изпълняват внимателно и уплътняват перпендикулярно на оста на 
пътя, 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 изрязва наново фугата, изкъртва 
се, почиства се и се намазва челната стена с битумна емулсия, преди полагането на нова 
асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес 
срещу фугата се притиска към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът стъпва изцяло 
върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 
mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът продължава работа по тази линия, 
премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната 
широчина на бандажа на валяка. Същевременно с помощта на лата се контролира равността на 
фугата. Едрите зърна от асфалтовата смес в зоната на фугата се отстраняват с помощта на 
гребло.

Надлъжни фуги:

Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните фуги. 
Изпълняваната лента е по проектната линия и наклон и има вертикален ръб. Асфалтовата смес 
положена във съседната лента, в близост до изпълнената вече лента се притиска към ръ®з> 
Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес се обработват внимателно с гребло и ф  
отстраняват. Уплътняването се извършва с бандажен валяк. Бандажът на валяка трябва минава 
върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената 
смес. След това валяците продължават с уплътняването на сместа, успоредно на надлъжната 
фуга. Уплътняването продължава до пълното уплътняване и получаването на добре оформена 
фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в д ^ ^ я ^ е н , или е разрушена от превозни и
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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 се уплътняват едновременно или веднага след валирането 
на надлъжните фуги.

Особено внимание се обръща на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес, по дължина на неподпрените ръбове, се 
повдига леко е помощта на ръчни инструменти. Това позволява пълната тежина на бандажа на 
валяка да се предаде 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 С преди приключването на 
първоначалното валиране.

Второ (основно) уплътняване:

Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в Раздел 5305 на Спецификацията 
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 (оптимална температура 65-100°С).

Валяците работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно 
уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес няма да се 
допуска.

Окончателно уплътняване:

Окончателното уплътняване се извършва с бандажен или пневматичен валяк в 
зависимост от одобрената от Възложителя схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване се изпълнява докато материала е все още достатъчно топъл 
за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването се изпълняват последователно без прекъсване.

След приключване на 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 по нарежданията на Възложителя, включително се премахват и заменят за наша 
сметка.

Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес:

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортнот 
средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. Сле 
напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. 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,
също така се използват и превозни средства, чийто кошове са топлоизолирани и снабдени

Емална температура за ® лягане
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и уплътняване. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на 
камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът се отстранява по нареждане на 
Възложителя до привеждането му в изправност. За обезпечаване на непрекъснато 
транспортиране на асфалтовата смес се осигуравя подходящ брой камиони е подходящ тонаж, 
скорост на придвижване и възможности в зависимост от транспортното разстояние и 
производителността на асфалтополагащата машина.

Оборудване за полагане на асфалтовата смес:

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на 
асфалтополагащата машина директно от камионите.
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси е от 
одобрен тип, самоходно, е електронен контрол на 
операциите, с възможност за разпределяне и полагане 
на сместа в съответствие е наклона и напречния 
профил.

Асфалтополагащите машини са оборудвани е 
бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на 
еднородната смес пред елекронно-регулирани греди.

Асфалтополагащите машини са оборудвани е 
такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, 
съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините 
са оборудвани е бързи и ефективни управляващи устройства.

В съответствие с Техническата спецификация, работната скорост на асфалтополагащите 
машини се регулира от 3 до 6 m/min.

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

Електронните греди са е автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на 
материала по цялата дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните.

Механизма за наклона се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда и където е 
необходимо е помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. 
Автоматичното устройство за контрол на наклона има 
приспособление за ръчно регулиране е оглед осигуряване на гладък 
преход при променящи се наклони. Гредите имат устройство за 
подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа.

Валяци:

• Валяци със стоманени бандажи
Валяците със стоманени бандажи са двуосни тандем валяци, 
движещи на самоход. Всеки двуосов валяк има минимално тегло 10 
000 кг, като в работно състояние създават налягане в контактната 
площ от 45 до 65 kg/cm2. Честотата на вибрациите трябва да е между 
2 000 и 3 000 цикъла за минута, с индивидуално регулиране за всеки бандаж от тандема. 
Валяците са снабдени е реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които поддържат 
повърхността на бандажа чиста, както и е пръскаирр^стройства е помпа за осигуряване
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необходимото овлажняване на бандажите, така че да се избегне залепване на асфалтобетоновата 
смес по тях.
Не се допуска използването на валяци с неравности или издатини по бандажите, които могат да 
повредят повърхността на асфалтовите пластове. Всички стоманено-бандажни валяци се 
поддържат в добро състояние. Валяците се използват след одобрението от Възложителя.

• Валяци с пневматични гуми
Валяците с пневматични гуми се движат на самоход. Гумите им са с еднакъв размер и 

диаметър. Те са така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно 
покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите.

Валякът е така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за 
всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с повече от 
0,35 кг/см2

Валяците с пневматични гуми са в добро състояние и с достатъчно пространство за 
поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите.

• Автогудронатори
Автогудронатори се движат на самоход, с пневматични гуми и с топлоизолиран 

резервоар. Не се допуска използването на автогудронатори, работещи по гравитачен способ.

Дюзите на пръскащата греда са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив 
равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Пръскащата греда с дюзи има 
минимална дължина 2,4 м и е от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също 
са от циркулационен тип. Гредата позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква 
височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда са 
проектирани така, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху 
обработваната повърхност. Разпределителните клапи се регулират чрез ръкохватка така, че 
всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл 
на работа.

Гудронаторът е снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо 
определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ 
скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът е оборудван с отделен двигател за помпата 
или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи 
равномерен разлив в необходимото количество, в границите от 0,15 до 0,75 kg/m2. 
Оборудването включва подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват 
необходимите работни температури за битумния материал Автогудронаторът е оборудван с 
маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват при обработката на 
ограничени и недостъпни за гудронатора площи.

Преди започване на работа, гудронаторът се проверява и калибрира по такъв начин, че 
количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават 
с повече от 10 % от определеното необходимо количество. Гудронаторът и резервоарите се 
поддържат така, че да няма течове от която и да е част на оборудването.

Изпитване и приемане на завършените асфалтори пластове
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Всеки завършен асфалтов пласт се изпитва и одобрява преди полагането на следващия 
асфалтов пласт. Завършеният пласт отговаря на конструктивните изисквания, ако даден участък 
не отговаря на изискванията - същият се ремонтира.

Изпълнителят взема проби от асфалтовата смес за своя сметка по време на работата и от 
готовата настилка преди крайното приемане на обекта.

Пробите от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по- 
малко от 300 мм от външния ръб на настилката, в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от 
асфалтовата смес се вземат за пълната дълбочина на пласта на всеки участък положена 
настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се 
наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с 
допуснати отклонения.

На местата на взетите проби се полага и уплътнява гореща асфалтова смес.

Непосредствено след полагането на асфалтовата смес ще се изпълни заливане на 
напречните фуги между стария и новия асфалт с битумна паста. Това ще създаде добра връзка 
между двата пласта асфалт - нов и съществуващ, предпазвайки образуваната фуга от 
навлизането на вода и предпазване на настилката от образуване на пукнатини. Битумната паста 
ще се поръси с каменно брашно за да се предотврати отлепването на пастата от 
преминаващите превозни средства.

Всички дейности ще бъдат осъществени съгласно Техническа спецификация 2014 
г., Раздел 5200. Строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове, 5500. 
Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и 5600. Асфалтови смеси за 
износващи пластове.

• К о р и г и р а н е  н и в о то  н а  р е в и з и о н н и  ш а х ти  и  у л и ч н и  о тто ц и

За да се постигне необходимото ниво на уличните оттоци и ревизионни шахти, спрямо 
съществуващата настилка или новоположената, същите се повдигат.

При повдигането (ракордирането) на дъждоприемните шахти се използват бетонови 
тухли върху циментов разтвор. Преди полагането на асфалтовата настилка се монтират 
капаците на шахтите.

За ракордирането на ревизионните шахти до ниво готова настилка, същите ще бъдат 
изрязани с фугорезачка и разкъртени с хидравличен къртач. След разкъртването и почистването 
на основата се поставя кофраж и се бетонира до нивото на основата на пръстена. Кофражът се 
премахва след набиране на достатъчна якост на бетона. Пръстена на ревизионната шахта се 
замонолитва с бетон, така че да останат 4 см за асфалтова смес. Шахтите се асфалтират с 
плътен асфалтобетон до проектното ниво. Преди полагането се почиства основата от 
строителни отпадъци, замърсявания и прах с моторна метла. След което се нанася битумна 
емулсия по основата и вертикалните стени на изрязаната площ около ревизионната шахта. При 
полагане на асфалтовата смес за дебелината се взема в предвид процентното слягане на 
асфалтовата смес при уплътнение, така че да се получи равна повърхност между готовото 
на ревизионната шахта и съседната асфалтова настилка. След полагането на асфалтовата <
фугите между стара и нова настилка ще се залеят с битумна паста и поръсят с каменно бра 
При попадането на шахтите в участък за цялостно преасфалтиране шахтите ще се повдига ., 
проектното си ниво преди полагането на асфалтовата смес.
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•  На п р а в а  н а  п ъ тн а  о с н о в а  за  л о к а л н и  р е м о н ти  о т н е с о р ти р а н  тр о ш е н  к а м ъ к

Локални ремонти ще се изпълняват в участъци с намалена носимоспособност, посочени 
от Възложителя, в които се наблюдава рязко пропадане на пътната настилка - слягания, 
мрежовидни пукнатини и коловози. Първо ще се маркират площите съвместно с представител 
на Възложителя, като маркираната площ ще обхваща поне 10 см в здравата настилка. След 
което маркираните площи ще се изрежат е фугорезачка така че при развалянето на настилката 
да не се нарушат съседните площи. Развалянето на асфалтовата настилка ще се изпълни е 
комбиниран багер е чук или хидравлични къртачи и след което е челен товарач ще се натовари 
на самосвали и извози до депо указано от Възложителя. Изкопаването на съществуващата 
основа ще се изпълни е багер и директно ще се товари на самосвали и извози на депо до указано 
от Възложителя. След направата на изкопа основата ще се подравни профилира с напречен 
наклон min 4% и след което ще се уплътни е вибрационен валяк. Водеща машина за 
насипването на локалните ремонти е автогрейдер, е който се разстила и профилира насипаният 
материал. Насипите се изграждат от подходящ насипен материал от несортиран трошен камък, 
положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс 
необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, 
смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети. Всеки пласт 
ще се полага на пластове е равномерна дебелина съгласно ТС. Всеки положен пласт се 
уплътнява, като дебелината на полагащия се пласт зависи от уплътнителната техника. 
Максималният размер на зърната на насипния материал няма да надвишава 2/3 от дебелината 
на положения и уплътнен пласт.

Влаганият насипен материал ще бъде е приблизително оптимално водно съдържание или 
по-ниско от него, когато започне уплътняването. Оптималното водно съдържание се определя, 
като водно съдържание, получено при изпитване, определящо максималната суха плътност на 
скелета, при оптимално водно съдържание, съгласно AASHTO Т 180. Ако материалът е твърде 
сух, необходимото количество вода ще бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с 
почвата до постигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако 
материалът е твърде влажен, той ще бъде въздушно изсушен до задоволително водно 
съдържание. Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия, при които водното 
съдържание на влаганите почви да не може да бъде намалено до приемлива стойност, работата 
ще бъде спряна.

Проектната плътност трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност 
на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, 
съгласно БДС EN 13286-2.

3.4. Последователност на извършване на СМР

За изпълнението на всички СМР на обекта ще бъдат сформирани специализирани 
работни бригади, ръководени от компетентен технически персонал, снабдени с необходимата 
тежка строителна механизация, машинисти и шофьори, както и малогабаритна техника за 
осъществяване на дейности по изкърпване на единични дупки, преасфалтиране на 
асфалтобетонови настилки, направа на основа с несортиран трошен камък и коригиране на 
нивото на ревизионни шахти и улични оттоци.

След получаване възлагателното писмо от Възложителя и осъществяване на дейностите 
свързани с подготвителния етап, работните групи ще се заемат с изпълнението на видовете 
СМР. При съвкупност на всички дейности предвидени от Възложителя в един работен участък, 
ще се спази следната последователност на изпълнение на СМР:
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1) Направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен камък - след 
въвеждане на временната организация на движение в работния участък, 
работната(ите) бригада(и) ще се започнат с изкопните дейности и насипването на 
локалните ремонти.

2) Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови настилики -  към изкърпване на 
настилката ще се пристъпи след направа на всички демонтажни и изкопни работи в 
даден участък.

3) Коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на 
асфалтобетоновата настилка -  повдигането на ревизионните шахти и оттоците ще 
започне с изрязване и разкъртването им, след което ще се повдигнат до нивото на 
съществуващата настилка. При повдигането на шахти и оттоци в рамките на площите 
за преасфалтиране, те ще се повдигнат преди полагането на асфалтовата смес.

4) Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки -  преасфалтирането на настилката 
ще започне след направа на всички видове дейности предвидени от Възложителя, 
така че да се предотврати нейното компрометиране. Преди полгането на 
асфалтобетоновата настилка се оформят и изрязват фугите, след което се почиства 
основата. След почистване на основата върху която ще се полага, площта се 
обработва с емулсия и се започва полагането на асфалтобетоновото покритие.

Бригадите ще работят едновременно по различни участъци с цел по-бързото 
приключване на СМР на обекта. През целият период на изпълнение на обекта ще бъдат 
предприети мерки за безопасност, както на работещите, така и на преминаващите граждани и 
МПС. При изпълнението на изкопните и насипните работи през целия период на 
строителството ще бъде контролирани нивата на уплътняване чрез:

• Лабораторно определяне на максималната обемна плътност на скелета и 
оптималното водно съдържание на влагания материал;

• Определяне на плътността на вложените почви на място чрез режещ пръстен, по 
пясъчно-насипен метод или чрез радиоизотопни плътномери;

• Може да бъде определена степента на уплътняване на изпълнените пластове чрез 
използване на кръгла натискова плоча;

• Изпитванията за достигната плътност (степен на уплътняване) се извършват на 
произволно посочено място и за цялата уплътнена площ в посочения участък. Всеки 
пласт се счита за уплътнен, когато не повече от 10% от взетите проби показват 
плътност по-малка от необходимата, като разликата между необходимата и 
получената плътност за тези проби е не по- голяма от 3%;

• Допълнителен контрол на плътността се провежда на всеки уплътнен пласт от насип 
около изградените съоръжения.

3.5. Организация за разпределение и обезпечение с технически ресурси

За реализиране на строителството, „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД, предвижда 
изпълнението на обекта да се осъществява от самостоятелни специализирани строителни звена, 
ръководени от компетентен технически персонал, снабдени с необходимата строителю 
механизация, малогабаритна техника и автотранспорт за осъществяване на дейностите съгласи 
поръчката. За изпълнението на съответните дейности ще бъдат осигурени следните машини:

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетон
- Пътна фреза
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- Фугорез
- Хидравличен къртач
- Самосвали
- Моторни метли
- Автогудронатор
- Асфалтополагаща машина
- Вибрационен бандажен валяк
- Автоцистерна за вода
- Ръчна битумна топилка

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки
- Пътна фреза
- Самосвали
- Моторни метли
- Автогудронатор
- Автоцистерна за вода с четка
- Асфалтополагаща машина
- Вибрационен бандажен валяк
- Бандажен валяк до Зт
- Пневматичен валяк
- Фугорез
- Хидравличен къртач
- Ръчна битумна топилка

Направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен камък
- Фугорез
- Комбиниран багер е чук
- Хидравличен къртач
- Челен товарач
- Самосвали
- Автогрейдер
- Вибрационен бандажен валяк
- Автоцистерна за вода

Коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци
- Фугорез
- Хидравличен къртач
- Моторни метли
- Бордови автомобил
- Автогудронатор
- Самосвал
- Бандажен валяк до Зт
- Виброплоча

Броя на машините ще се уточни след уточняване на количествата от съответните СМР и 
точното местоположение на обектите. При нужда сме готови да сформираме допълнителен 
персонал и строителна техника за приключване в срок с строително-монтажните дейности

3.6. Охрана на обекта и пропускателен режим

По време на изпълнение на работите на обекта ще бъде осигурена денонощна охрана за
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строително-монтажни работи. Ще бъдат предприети всички действия за гарантиране на 
безопасността на гражданите.

На внимателно подбрани места, съобразени с извършващите се строително - монтажни 
работи, в района на строителната площадка ще бъдат организирани приобектови лагери. На 
лагерите се съхраняват лесно подвижна строителна техника, както и строителен инвентар и 
инструменти.

Базовите площадки ще бъдат ограждани с инвентарни преместваеми огради и средства 
за контрол и ограничаване на достъпа при необходимост и преценка в хода на строителството.

Охраната на обекта ще бъде организирана по комбиниран способ: стационарни постове 
при приобектови лагери и мобилни постове, които ще патрулират между тях.

Стационарните постове ще контролират достъпа на външни лица до лагерите и по 
трасето на строящия се участък, където са разпръснати групи строителни работници/или 
отделни машини.

Охраната на тежкоподвижната техника, работеща и домуваща в трасето се осигурява от 
мобилните охранители, снабдени с високо проходими МПС, които ще патрулират непрекъснато 
в участъците между стационарните постове и ще са в постоянна връзка с тях.

На предвидените места за охрана ще бъдат ситуирани фургони и санитарно-битови 
помещения. Ще бъде осигурено електроснабдяване и водоснабдяване. На разположение ще 
бъде изцяло мобилна комуникация.

В празнични и неработни дни всички постове - мобилни и стационарни - ще бъдат 
денонощни. В работни дни в района на стационарните постове ще има дежурен охранител, 
който няма да допуска външни лица и техника да навлизат в обекта.

Стационарни постове - при организираните площадката за домуване на техника.

Мобилни постове със зона за охрана - при всеки един етап от строителството.

Охраняването на обекта ще бъде напълно съобразено с изискванията по изпълнение на 
видовете работи, както и осигуряване безопасното преминаване на жителите в местата на 
пресичане на пътищата от републиканската пътна мрежа, като Изпълнителят си запазва правото 
във всеки един момент да извърши необходимите промени е цел недопускане на инциденти.

3.7. Организация и методи за осъществяване на контрол на качеството върху 
доставяните на обекта и влагани в строителството материали и продукти

Изпълнителя има въведена Система за управление на качеството (СУК) (включваща 
внедрените стандарти: БДС EN ISO 9001:2015, Система за опазване на околната среда и 
безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2015).

Това осигурява:

• Откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано 
и своевременното им отстраняване;

• Редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на процес:

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената

• Повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира 
дружеството.
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Спазвайки изискванията на действащите системи за управление на качеството и 
прилагайки най-добрите практики в това направление, дружеството изготвя план за качеството, 
който се предоставя на Възложителя 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:

A. 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.

B. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

Спазване на технологията и технологичната последователност

• Геодезически измервания;

• Лабораторни измервания;

• Полеви тестове;

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

На обекта отговорен за осъществяването на контрол на качеството е Техническия 
ръководител и Специалиста по КК. С: j отговорностите, възл и им от

• Визуален контрол;

С. КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Дружеството, отговорните контролират всички дейности, свързани е 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.

Техническия ръководител координира работата си по изграждането на обекта 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 одобрените проекти и други строителни документи и 
нормативните 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.

Внесените изменения се свеждат 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, проекта и Възложителя, прилагаме разработка на:

• Схема на входящия контрол на доставени продукти на обекта;

• Схема на предварителен контрол на продукти за обекта;
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СХЕМА

За входящ контрол на продукти, доставени на обекта
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СХЕМА

За контрол на продукти, преди влагане
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Посочените в схемите ред и последователност са валидни за всички доставяни на обекта 
оборудване и материали.

Ръководния екип и изпълнителните екипи биват запознати и подробно инструктирани за 
прилагане на механизмите заложени в схемите.

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, 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 според проекта, 
извършваме проверка на маркирането 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 участъка.

При липса на декларация за експлоатационни показатели на материалите, доставения 
материал не се приема на обекта. Уведомяваме Техническия ръководител, Строителна 
лаборатория и Специалиста по КК 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 строително монтажните работи. Техническия ръководител уведомява 
Строителната лаборатория и екип Геодезия за изпълнения участък.

Геодезистите извършват проверка за допустими отклонения в нивата и линията на 
изпълнените работи спрямо проектните чертежи. 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 съгласно наредба №3 от 31.07 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителство протоколи обр. 7 и 12 за изпълнените работи. Специалиста по 
отбелязва в Дневника на обекта изпълнената работа.

При възникване на забележки и проектни разминавания, 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. Специалиста по КК отбелязва в Дневника на обекта дадените дефектни

ка на необработени материали и
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допълнителна обработка за постигане на нивата и положението на работите спрямо проектното 
положение. При наличие на нови 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 Изпълнителя организира и поддържа 
изпълнението на проекта, така че да спази специфичните изисквания на Възложителя и 
Консултанта. Тези процедури идентифицират специфичните изисквания, отнасящи се до 
доставката 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, касаеща 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.

Ь) Управление на записите

Докладите (записите) за качество са документите, от които се вижда дали йма 
съответствие със специфичните изисквания. Контролът за тези доклади за качество о 
осъществява чрез отделна проектна процедура.

Гореспоменатите доклади включват, но не се изчерпват с:

• Дневник на обекта (използва се стандартна
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• 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;

с) 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

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.

В. Планиране

а) 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.

Ь) 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 План по качество и 
Процедурите към него.

С. Отговорности, пълномощия и обмен на информация

а) 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.

Ь) Представител на ръководството

На Специалиста по КК се делегират правата да осигурява необходимите процеси з 
създаване, внедряване и поддържане на СУК. Той представлява Изпълнителя във всички 
дейности свързани с изискванията по качеството на проекта. Специалиста по КК носи 
отговорността да осигурява ефективността на СУК и да докладва на висшето ръководство за
функционирането на СУК и за всяка необходимост от п ие Същият има задъляо нието да
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осигурява и съдейства за осъзнаването на значимостта на изискванията на клиентите в цялата 
организация. Той е независим от строителния екип.

с) Вътрешен обмен на информация

Управлението на качеството осигурява адекватни вътрешни комуникационни системи за 
успешното функциониране и ефективност на Системата за управление на качеството.

D. Преглед от ръководството

a) 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 се предоставят всички изискани от него документи.

b ) Отговорности и пълномощия на членовете на ръководството

Специалист по контрол на качеството

Пълномощия:

Специалиста по КК е отговорен за цялостното въвеждане на системата за управление на 
качеството на проекта и докладва директно на Ръководството на Изпълнителя по проекта за 
всички обстоятелства, имащи ефект върху осигуряване на качеството по Проекта.

Отговорности:

Специалиста по КК извършва мониторинг на всички приобектови дейности съвместно с 
техническите ръководители и отговаря за това, всички отговорни лица да въвеждат и следват 
съответните процедури, включително и обучение.

Специалиста по КК 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.

Специалиста по КК 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.

Специалиста по КК 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.

Специалиста по КК е независим от строителните процеси.

Изложеният по-горе план не се променя без предварително съгласуване и последвало 
одобрение от страна на Възложителя. По време на строителството Изпълнителя ще 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.
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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

По време на изпълнението на работите, се изготвят следните доклади във формите 

определени от него.

Месечен доклад, който включва:

• Диаграми, подробни описания на напредъка, документите на Изпълнителя, доставка, 
изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби;

• Снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

• Производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на 
производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за 
съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:
- а) начало на производството;
- б) инспекции на Изпълнителя;
- в) проби, експедиция и пристигане на площадката;

• Отчети за персонала и механизацията на Изпълнителя;

• Статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности във 
връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

• Сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци 
заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да 
изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще 
бъдат) предприети за преодоляването на забави;

• Приложени документи - надлежни доказателства за качеството на извършваните 

видове СМР

• 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;

Своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството;

Всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на
“

дейностите;
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• 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 Консултанта, осъществяващ строителен надзор или 
Възложителя;

• Всички други дейности, процедури, документация, касаещи строителния процес и 
изискуеми от Договора за изпълнение и националното законодателство, касаещи 
настоящата обществена поръчка.

Акредитирана строителна лаборатория

Лабораторията е неизменна част от контрола по време на изпълнение на строително - 
монтажните работи. Изпълнителя осигурява всички необходими уреди и апаратура за 
извършване на изпитванията. 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 са за сметка на Изпълнителя.

„СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД ще наеме лицензирана лаборатория за извършване на 
съответния контрол на изпълняваните дейности, която притежава съответния Сертификат за 
акредитация и техническо оборудване. Сертификата за акредитация легитимира издаването на 
Протоколи с резултати от проведени изпитвания, които се изпълняват от опитен и обучен екип.

Оборудване на лабораторията

Лабораторното оборудване е в съответствие с изискванията на специфичните стандарти. 
То осигурява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно съответните 
стандарти и Техническа спецификация. Лабораторията има следното оборудване и персонал:

■ Геотехническо оборудване:
- Електронни везни
- Уреди за стандартно уплътнение
- Уред „заместващ пясък”
- Конус на Вика

Оборудване за изпитване на минерални материали:
- Комплекти сита по ТС и по БДС - за определяне на зърнометричен състав
- Пикнометри
- Сушилни - за определяне на относителна влажност на материалите и изсушаване до 

постоянно тегло
- Съдове за определяне обемна плътност на фракции
- Двустранни нониусни шублери
- Комплекти шаблони за определяне количеството на пръчковидни и плочести тела
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• Оборудване за изпитване на асфалтобетон , битум и земна основа:
- Индикаторни часовници
- Чук и преса Маршал
- Вакуум сушилна
- Екстрактор с гилза
- Дуктилометър
- Пенетрометри
- Уред Пръстен-топче - определяне на температура на омекване на битум
- Сонди за ядки
- Натискова плоча
- Вакууметър
- Секундомер
- Форми за пробни тела
- Цифрови, биметални и живачни термометри

Персоналът обслужващ лабораторията се състои от квалифицирани лаборанти и общи 
работници.

Контрол върху качеството на влаганите асфалтови смеси и изпълняваните е тях 
работи

Контрола върху качеството на влаганите материали се извършва през целия период на 
строителството. За целта на обекта ще използваме само материали от проверени източници. 
Всеки продукт е сертифициран и одобрен за употреба съгласно изискванията на Договора и 
Техничската спецификация на Възложителя и Техничската спецификация 2014 на Агенция 
„Пътна инфраструктура“.

Материалите, които не отговарят на изискванията на Спецификацията се отхвърлят и се 
извозват от строителната площадка, освен ако няма друга инструкция от Възложителя. 
Отхвърлен материал, чийто дефект е коригиран, не се използва докато не бъде одобрен от 
Възложителя.

Едрозърнест скален материал за асфалтови смеси

Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито 
2,0 мм. В състава на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или 
претрошен чакъл. Натрошените зърна имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията е такава, 
че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, получената смес да отговаря 
на изискванията на Техническата спецификация.

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.
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Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на 
покритието (Биндер) е 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.

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 много тежко - не повече от 15; 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 много тежко -  не повече от 15; 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 мм), в % по маса, за 
износващ пласт от асфалтобетон тип А - 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 много тежко движение - не повече от 25; 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 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;

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

Дребнозърнест скален материал за асфалтови смеси

Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава през 
сито 2,0 мм. 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 Техническата 
спецификация.

Трошеният пясък е произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването 
чист, едър трошен камък, и не съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от 
дребнозърнестия скален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС EN 932-2. 
Зърнометричният състав на дребнозърнестия скален материал се определя в съответствие с БДС

За източник на естествен пясък се счита пресевната инсталация, от която е доставен.

EN 933-1.
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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 изпитва за "пясъчен еквивалент".

Свързващи вещества за асфалтови смеси

Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно Техническата спецификация е 
вискозен пътен битум категория 50/70, както е специфицирано в таблица 5103.5.1. от ТС 2014.

Асфалтови смеси

За нуждите на обекта осигуряваме напълно оборудвана лаборатория според Изискванията 
на Възложителя и Договорните условия. В допълнение доставяме подходяща апаратура, за да се 
извършват всички необходими изпитвания на материалите и смесите.

Поемаме 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.

Осигуряваме преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на 
ядки със диаметър не по-малък от 100 мм от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове.

Рецепта на асфалтовите смеси

• Асфалтови смеси за износващи пластове

При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващи пластове се използва метода 
на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 
5603.1 от Техническата спецификация, се разглеждат при проектирането и оценката на всеки 
тип смес.

При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва 
оптималното количество битум, определено по метода на Маршал.

Изпълнителят представя за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, 
едновременно с всички приложени данни свързани с проектирането й, поне две седмици преди 
започване на работата. Работната рецепта съдържа зърнометричната крива, показваща 
единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал 
използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така се установява температурата на 
смесване и на уплътняване.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи 
писмено одобрение на работната рецепта.

Работната рецепта може да бъде коригирана в резултат на опита в изпълнението на 
асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от Изпълнителя 
одобрение, в случай че Изпълнителя представи пълни детайли на предлаганата корекци:

38



„СТЕФСТРОИ 2010” ЕООД Монтана

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат 
толерансите (допустими отклонения):

П р ед на зн ач ен ие  на асф ал то в ата см ес
За теж ко  и м ного  теж ко  

дв иж ен ие

За ср едно , лек о и м ного  

л ек о  д в иж ен ие

Зърна, преминали през сито 4,0 мм и по-големи ± 4,0% ± 5,0%
Зърна, с размери между 4,0 мм до 63 цм ± 3,0% ± 4,0%

Зърна, преминали през сито 63 цм ± 1,5% ± 2,0%
Количество битум ± 0,3% ± 0,3%

Честотата на вземане на проби и изпитвания е съгласно таблица 5203.9.2. при входящ 
контрол на материалите и таблица 5203.9.3. за всички материали по време на производство.

Таблица 5203.9.2.

Вид на изп итв ането
Ч ест ота  на в зем ане  на пр обата . 

Едно изп итв ан е на:
М ет од на изп ит в ане

Коефициент на плоски зърна На 1200 t и при всяка промяна на материала БДС EN 933-3

Коефициент на формата На 1200 t и при всяка промяна на материала БДС EN 933-4

Устойчивост на дробимост- 
коефициент Los Angeles

Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN 1097-2

Устойчивост на полируемост PSV
Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN 1097-8

Съвместимост между едри скални 
материали и битумни свързващи 
вещества

Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN 12697-11 
метод С

Плътност на зърната (Специфична 
плътност) и абсорбция на вода

Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN 1097-6

Мразоустойчивост
Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN 1367-2

Пясъчен еквивалент На 1200 t и при всяка промяна на материала БДС EN 933-8

Зърнометричен състав На 1200 t и при всяка промяна на материала БДС EN 933-1

Битум: пенетрация, температура на 
омекване

За всяка доставена цистерна
БДС EN 1426 
БДС EN 1427

Битум - пълно изпитване На moot БДС EN 12591

Полимермодифициран битум: 
пенетрация, еластично 
възстановяване при 25°С, температура 
на омекване

За всяка доставена цистерна
БДС EN 1426 
БДС EN 13398 
БДС EN 1427

Полимермодифициран битум- пълно 
изпитване

На 200 t БДС EN14023

Разреден битум - пълно изпитване
Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

В съответствие с таблица 

5103.5.3

Битумна емулсия - пълно изпитване
Всяка календарна година и при всяка 
промяна на материала

БДС EN13308 и в 
съответствие с таблица 
5103.5.4

Минерално брашно:
- зърнометричен състав
- стойност наметиленово синьо

При всяка доставка
Всяка година и при всяка промяна на
материала

БДС EN 933-1 
БДС EN 933-9

Хидратна вар - зърнометричен състав При всяка доставка БДС EN 933-1

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес 
асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби 
уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27.

на
от
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Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за 
неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и 
БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се 
определят в съответствие с БДС EN 12697-6.

Лабораторията взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и 
преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по-малко 
от 300 мм от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от 
асфалтовата смес се вземат за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м2 положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се 
наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с 
допуснати отклонения.

На местата на взетите проби се полага и уплътнява гореща асфалтова смес.

Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от 
положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно 
БДС EN 12697-6. Степента на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в 
%, е дадена в таблица 5203.9.1 от ТС 2014.

За готовата асфалтова настилка ще бъдат спазени следните изисквания:
-  Степен на уплътнение на асфалтобетонна настилка тип „А“ не по-малко от 98%;
-  Допустимо отклонение по нива при 90% от измерванията не повече от ±10 мм;
-  Допустимо най-голямо измерено отклонение от нивото - 15 мм;
-  За дебелини средното отклонение да бъде не повече от 2 мм;
-  Най-голямо отклонение от дебелината - не повече от 6 мм;
-  Допустимо отклонение на напречния наклон не по-голямо от 0,3%.

Опитни участъци

Всеки опитен участък се изпълнява със същите материали, оборудване и строителни 
операции, които ще бъдат използвани на работния участък. С изпълнението на пробния участък 
се доказва, че оборудването и строителните методи, които Изпълнителя предлага, му позволят 
да изпълни асфалтовите пластове в съответствие с определените изисквания.

Изпълнителя стартира изпълнението на обекта, когато опитния участък е изпълнен добре 
и всички контролни данни отговарят на определените изисквания.

Изпълнителя изготвя план за изпълнение на всеки опитен участък, който включва:

Дата и време, местоположение, схема, вид на асфалтовия пласт;

• Подготовка на повърхността, количество на разлива за връзка, карта налоператора 
време, след което се полага асфалтовият пласт-
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• Температура на смесване и полагане на асфалтовата смес, степен на охлаждане и места 
за контрол на температурата;

• Скорост на полагане, устройство за предварително уплътняване/заглаждане/ и вид/ъгъл 
на изравнителните странични плочи;

• Описание на очакваното оборудване за валиране и описание на начините за записване 
и контрол на броя на минаванията и на действително използваното оборудване за 
валиране;

• Начини за изпълнение на фугите, надвишение на втората полагана лента, контрол на 
надвишението;

• Вземане на асфалтови ядки и програма за изпитване на сместа и завършения пласт;

• Програма за инструктиране на всички, ангажирани в опитния участък.

План за дейностите по опитните участъци се представя за одобрение от Възложителя и 

Консултанта, не по-малко от 7 работни дни преди планираните опити. Оценяваме обработката 
на фугите и отделно документираме, че изпълнените фуги отговарят на изискванията за 
уплътнение чрез вземане на асфалтови ядки на разстояние 50 мм от фугите и външните ръбове.

Опитните участъци се изпълняват на място, което избере Възложителя и/или Консултанта.

Опитните участъци включват непрекъснато измерване на температурите на асфалтовите 
смеси за определяне степента на изстиване и наличното време за уплътнение.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат съгласно нарежданията на 
Възложителя и Консултанта, със сонда в съответствие със стандарт БДС EN 12697-27. Проби от 
асфалтовата смес се вземат за пълната дълбочина на пласта от място, посочено от Възложителя 
на 2 000 м2 положена настилка. Гореща асфалтова смес се полога и уплътнява на местата на 
взетата проба.

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху 
сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрия на асфалтова смес са извън 
допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна 
асфалтова смес, участъкът от асфалтовите пластове, представен от тези проби, се отхвърля.

Няма да се допуска използването на материали без документ, определящ неговите 
качества и без технология за приложението му.

Всички необходими лабораторни изпитвания и изследвания се правят от акредитирана 
строителна лаборатория. Резултатите от изпитванията се отразяват в протоколи, заверени с 
подпис, печат и дата. При изготвянето на работната програма са взети под внимание:

• Приложената към тръжните документи документация;

• Специфичните изисквания при организация и изпълнение на строителството;

• Опитът на Дружеството в изграждането на подобни обекти;

• Спазване на изискванията за Техника на безопасност и хигиена на труда;

• Последователността и технологиите за изпълнение на видовете работи;

• Потърсен е баланс на необходимата механизация и работна ръка;
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4. Организация на човешки ресурс за изпълнение на строителството

Организацията за изпълнение на СМР ще се осъществява от компетентен ръководен 
състав на „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД, е ефективно разпределение на функциите (основните 
задачи, правомощия, отговорности и задължения) на всеки един член от състава.

Т Е Х Н И Ч Е С К И  Р Ъ К О В О Д И Т Е Л :

Техническият ръководител е материално отговорното длъжностно лице, което ще 
ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта, съгласно 
нормативната уредба и приложимите технологии. По време на изпълнение на дейностите ще 
отговаря за воденето на документация, както и за спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

Именно техническият ръководител ще определя пропускателния режим на обекта, ще 
изготвя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на техническата 
документация и спецификата на технологичните процеси и ще следи за неговото спазване. Той 
също така ще следи за своевременните заявки и доставки на материали и машини, инструменти, 
инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект. Друго основно задължение 
на техническия ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава 
нужните разяснения и инструкции по прилагането й на конкретния строителен обект, както на 
пряко подчинените си работници и бригади от работници.

О т го в о р н о с т и :

- Осъществява специфично ръководство при изпълнението на СМР в съответствие със 
законовите изисквания и характерните спецификации на строителните работи;

- Следи за точното спазване на работния проект при извършването на СМР по 
съответните части;

- Отговаря за изпълнението на времевия график и за извършване на строителните работи 
в срок;

- Следи и информира Ръководителя на обекта за нуждата от доставки на материали, 
изправността на машините, нужни за извършване на СМР по съответната част;

- Отговаря за пропускателния режим на обекта, съгласно изискванията на Възложителя 
и естеството на работата;

- Планира и провежда необходимите операции за изпълнение на възложените 
строително - монтажни работи;

- Ръководи и координира пряко действията на специализираните бригади от работници, 
шофьори и машинисти за навременното изпълнението на дейностите.

Й е р а р х и ч н а  п о д ч и н е н о с т , к о м у н и к а ц и я  и  в з е м а н е  н а  р е ш е н и я :

- Техническият ръководител на обекта е подчинен на висшестоящите ръководители, 
съгласно организационната структура на дружеството.

- Осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и точна комуникация със служителите, 
работниците и ръководните кадри на всички равнища на ръководството (низходящо, по 
хоризонтала и висшестоящо).

- Външната комуникация се осъществява само с контрагенти, държавни институции и 
други имащи отношение към извършваната от него професионална дейност. Контакти 
на по-високо ниво ще се осъществяват след делегиране на права от висшестоящите 
ръководители.

- Техническият ръководител на обекта изпълнява акуратно и в срок задачите^-^ч. 
произтичащи от взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство, 
Взема решения пряко свързани с повере^зя^-му обект, като взетите/ решения
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съответстват на професионалната му компетентност и йерархичното му ниво в 
структурата на дружеството. Решения на по-високо ниво на компетентност ще взима 
при делегиране на права от висшестоящите ръководители.

С П Е Ц И А Л И С Т  ..К О Н Т Р О Л  Н А  К А  Ч Е С Т В О Т О “:

Специалистът „Контрол на качеството“ ще ръководи, организира и осъществява 
предварителен, текущ и последващ контрол при изпълнението на поръчката, както и контрол по 
спазване на изискванията за управление на документи и записи.

Отговорности:
- Осъществява технически контрол по качеството на всички материали и изделия преди 

влагането им в строителството;
- Извършва контрол върху качественото изпълнение на строително - монтажните работи 

на обекта, съгласно действащата нормативна уредба, чрез провеждането на 
лабораторни изпитвания и др.;

- Проверява качествените показатели на работите и при незадоволителни параметри 
нарежда отстраняването на дефекти или некачествено изпълнени работи.

- Отговаря за правилното съхранение на строителните материали на обекта;

Е К С П Е Р Т  ..З Д Р А В О С Л О В Н И  И  Б Е З О П А С Н И  У С Л О В И Я  Н А  Т Р У Л “:

Специалистът по здравословни и безопасни условия на труд ще участва в организацията, 
контролирането и координирането на дейностите, свързани с осигуряването на безопасност и 
здравословни условия на труд на обекта и социална отговорност.

Отговорности:
- Изготвя оценки и становища относно възможните рискове за здравето на работниците 

при изпълнението на СМР на обекта;
- Изготвя аварийни планове за действия при извънредни ситуации на обекта;
- Контролира спазването на нормативните актове и изпълнението на задълженията по 

ЗБУТ от строителните работници на обекта;
- При констатиране на опасност за живота и здравето на работниците информира 

Ръководителя на обекта и съвместно вземат мерки за отстраняване на опасността;
- Следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки;
- Извършва първоначален и периодичен инструктаж на работещите на обекта за 

спазване на ЗБУТ и раздава необходимите материали - каски, специфично облекло и 
т.н.;

- При трудова злополука извършва необходимите действия за отразяването й и 
изясняване на обстоятелствата, при които се е случила

Д о п ъ л н и т е л е н  е к с п е р т е н  п е р с о н а л :

И Н Ж Е Н Е Р  - Г Е О Д Е З И С Т :

Инженер - геодезистът ще извършва геодезическо обслужване на строителния обект, ще 
пренася проектните геодезически данни на терена на обекта, ще дава оперативно ниво и 
направление при изграждането му.

Отговорности:
- Организира, планира, изпълнява и контролира извършването на геодезическите работи 

на обекта;
- Упражнява контрол за спазването на геодезическите нива и направлени^ при 

изграждането на строителния обект;
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- Подробно проучва проектната документация и работните чертежи;

- Запознава е отложените геодезически точки Техническите ръководители и 
бригадирите;

- Изготвя необходимите екзекутиви, води и съхранява цялата геодезическа 
документация;

- Контролира и координира геодезическите работи, поддържа връзка с Възложителя и 
Строителния надзор на обекта;

- Планира и осъществява проверката и техническото обслужване;

- Отчита изпълнението на геодезическите работи на строителния обект и предава 
необходимата документация на Възложителя и на Строителния надзор на обекта;

- Изпълнява и други задължения, възложени от прекият му ръководител

Йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения:

- Инженер - геодезистът е подчинен на висшестоящите ръководители, съгласно 
организационната структура на дружеството.

- Ръководи пряко фигуранти и техник - геодезисти, извършващи измервания, трасировки 
и вертикална планировка на обекта.

- Осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и точна комуникация със служителите, 
работниците и ръководните кадри на всички равнища на ръководството (низходящо, по 
хоризонтала и висшестоящо).

- Външната комуникация се осъществява само с контрагенти, държавни институции и 
други имащи отношение към извършваната от него професионална дейност. Контакти 
на по-високо ниво ще се осъществяват след делегиране на права от висшестоящите 
ръководители.

- Инженер - геодезистът изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от взетите 
решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. Участва в разработването 
на варианти на решения, както и във вземане на решения при екипно вземане на 
решения.

Н А  Ч А Л Н И К  Б А З А  ЗА  А С Ф А Л Т О Б Е Т О Н О В И  С М Е С И  И  И Н Е Р Т Н И  М А  Т Е Р И А Л И :

- Организира, контролира и координира дейностите по производство и доставка на 
инертни материали - трошен камък, пясък и фракции, производството на 
асфалтобетонови смеси, необходими за срочно и качествено изпълнение на обекта;

- Следи за спазване сроковете на производство и доставка на инертни материали и 
асфалтови смеси, необходими за изпълнение на обекта

- Отговаря за организация и управление на производствения процес, подготовка за 
добив и производство на асфалтови смеси и инертни материали.

Р Ъ К О В О Д И Т Е Л  М Е Х А Н И З А Ц И Я  И  А В Т О  Т Р А Н С П О Р Т :

- Отговаря за цялостното обезпечаване на обекта със строителна механизация 
автотранспорт на всеки един етап от изпълнението;

Следи за техническата изправност и безопасността на оборудването и строителната 
механизация, както и за всички възникнали проблеми и взетите мерки на техническите 
ръководители м. ръководителя на обекта.;
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- Заедно с Ръководителя на обекта и Техническия ръководител планират и организират 
обезпечаване изпълнението на предвидените СМР;

- Отговорен е за контрола върху безопасната и екологосъобразна работа на 
механизацията;

- Следи за всички възникнали проблеми и взетите мерки на Техническите ръководители 
и Ръководителя на обекта.

НАЧАЛНИК ПТО:

- Организира и ръководи дейностите по осигуряване разработването на оперативно - 
календарни и финансови графици за проекта;

- Участва в изготвянето на междинните и окончателни сертификати за плащане;

- Отговаря за отчитането на дейностите по проекта, необходимото ресурсно обезпечение 
и съответните разходи за ресурси;

- Участва в изготвянето на ежеседмични доклади и седмичните отчети, при 
необходимост присъства на координационни срещи с представители на Възложителя.

Взаимодействието между инженерно - техническия и изпълнителски персонал на обекта и 
в централния офис ще бъде осъществено по следния начин:

- Ще се организират ежедневни работни срещи в началото на работния ден в 
присъствието на Техническия ръководител, служител от техническия отдел и други по 
преценка на Изпълнителя. Срещите ще се провеждат с цел изясняване на възникнали 
въпроси, организация и координация на работните процеси и доставки на материали и 
оборудване, отчитане на изпълнени работи, докладване и съгласуване на непредвидени 
дейности.

- Служителите от техническия отдел ще поддържат постоянна връзка с Техническите 
ръководители на обекта с цел координиране на доставките на материали, отчитане на 
изпълнените дейности и съставяне на количествени сметки, актове и протоколи.

- Отдел механизация ще подържа връзка с Техническите ръководители и машинистите с 
цел организиране мобилизацията и демобилизацията на механизация, превозни 
средства и оборудване за изпълнение на СМР, навременно установяване на проблемни 
или дефектирали машини, тяхното отстраняване от обекта и замяна с други.

Предложение относно начините на комуникация е Възложителя и с останалите 
участници в строителния процес

Комуникацията между Изпълнителя и Възложителя, ще се изразява в постоянна 
информираност, провеждане на конструктивен технически диалог, прозрачност и насоченост 
към разрешаване на евентуални възникнали обструкции при реализация на цялостният 
строителен процес, било то от технически или друг характер.

Техническия ръководител своевременно ще уведомява Възложителя за всички възникнали 
в хода на строителният процес технически проблеми с оглед тяхното разрешаване, кадо 
опитният и квалифициран ръководно - инженерен екип за управление на проекта ще е 
състояние да предложи адекватни мерки и технологични методи за преодоляването им. Също 
така ще уведомява заинтересованите страни за напредъка на изпълнение на СМР и ще осигури 
възможност по всяко време - ежедневно, да инспектират работите, да контролират технологията 
на изпълнението и да дават инструкции за изпълнение на ремонтните дейности, съррразно 
изискванията на действащите нормативни документи.

45



„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД Монтана

„ Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец “

От опита ни при изпълнение на подобни инфраструктурни обекти и съобразявайки се със 
значимостта на проекта ние подхождаме отговорно към този фактор и приемаме водеща роля за 
организиране на работни срещи, като предвиждаме писмено уведомление за всички участници 
(писма, факс, е-мейл) най-малко един ден преди конкретните срещи:

• Срещи, предхождащи строителството с участието на представител на Възложителя, на 
които се решават всички въпроси, свързани със стартирането на строителството.

• Срещи по време на строителството с участието на представители на Възложителя, 
държавните контролни органи и експлоатационни дружества, както следва:

- С е д м и ч н и  с р е щ и

Най - малко веднъж седмично ще се провежда среща между представители на 
Възложителя и Изпълнителя на строителната площадка. На срещата ще се обсъжда 
последователността на извършване на работите, прогреса на строително - монтажните работи и 
изпълнението им в съответствие с клаузите на Договора. За проведените срещи и направените 
обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

Освен отчета за изтеклия период, ще се обсъждат и данни от предходен протокол, въпроси 
и проблеми от предишни срещи, въпроси за безопасност включително отчет за инциденти, 
осигуряване и контрол на качеството, планирани дейности по строителството, 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.

- Н еп л а н и р а н и  ср е щ и :

Непланирани срещи ще могат да се организират по искане на Възложителя по всяко 
време. Тяхната организация, начин на провеждане и дневен ред ще бъдат подобни на тези при 
седмичната среща.

Ще бъде осигурена възможност Възложителя по всяко време - ежедневно, да инспектира 
работите, да контролира технологията на изпълнението и да дава инструкции за изпълнение на 
ремонтните дейности, съобразно изискванията на действащите нормативни документи.

Специално внимание ще 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 екипа, ще 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.

Цялостният процес по изпълнение на поръчката ще бъде реализиран на професионално 
ниво, качествено и в заложените за изпълнение на СМР срокове.

Възложителят ще бъдат регулярно информиран за напредъка на изпълнение на СМР.

В качеството ни на Изпълнител ще изградим и реализираме процедури за ефективна 
комуникация с Възложителя във връзка с:

- Договорни въпроси;

- Контрол на напредъка;

- Справки и придвижване на заповеди;

- Контрол върху документацията;

- Процедури по одобряване;
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- Инспекции;

- Проследяване на корективни и превантивни дейности;

- Клиентски жалби (недоволство) и всякакви други уместни въпроси.

Поради опасности, които биха могли да възникнат по време на строителството на 
строителната площадка (затрупване от земни маси, падане от височина, поражения с ел. ток, 
неправилно стъпване и удряне, удар от падащ предмет и др. опасности), се изисква да се 
предприемат мерки за предотвратяването им. За целта ще се изготви план за координация на 
дейностите на участниците в процеса, съобразен с графика на работа на различните подобекти. 
Преди стартиране на строителната дейност на обекта ще се проведе цялостен инструктаж за 
безопасните условия на труд на ангажираните лица в работния процес. Ще се реализира 
непрекъснат контрол за спазване на мерките на безопасност, за качествено и навременно 
изпълнение на строително- монтажните дейности, от Техническия ръководител. В началото на 
всяка работна смяна ще се провежда ежедневен инструктаж за предстоящата работа, която ще 
бъде извършена на обекта от дадената работна група. Този инструктаж ще се провежда от 
Техническия ръководител за всяка отделна бригада.

Ще се поддържа непрекъсната връзка Изпълнител - Възложител, за да се избегнат 
недоразумения по време на строителния процес. Ще се провеждат ежедневни отчети за 
работата свършена на обекта и ще се предприемат своевременни мерки, при наличие на 
несъответствие или забележки, към проекта или начина на изпълнение на поръчката, за да се 
отстранят незабавно.

Ще се поддържа постоянен контакт с фирмите производители на строителни материали, 
които ще доставят материали на обекта, така че да няма липса от какъвто и да е строителен 
продукт на обектовото строителство.

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА СТРОИТЕЛЯ:

Всяка сутрин преди започване на работа ще се извършва работна среща между членовете 
на ръководния персонал и работниците. Целите на работната среща ще бъдат следните:

- Извършване на инструктаж на работния персонал и всички, присъстващи на обекта;

- Проверка на работното облекло и личните предпазни средства на работниците;

- Разпределяне на работните задачи както между ръководния персонал, така и между 
работниците и работните бригади;

- Обсъждане на предвидените за деня дейности, необходими материали, машини, 
оборудване и механизация;

- Организиране на изпълняваните дейности на обекта по участъци, по работни звена и 
по ресурси, необходими за изпълнението им;

Техническия ръководител стриктно ще следи за качеството на работите. Ще се следи дали 
те са съгласно изискванията на ТС, нарежданията на Възложителя, специфичните процедури за 
здраве и безопасност и най-добрата строителна практика.

Специално внимание ще 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, ще са включени в ежемесечните доклади и всички 
проблеми свързани със следенето на прогреса, качеството, БЗР и опазване на околната среда ще
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ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДА Т ПРЕППРИЕТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ 
НА СИТУАЦИИ ПО ПРЕКЪСВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ОТ СТРАНА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО И ПРИ ПОЕТАПНО ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА 
НА ПОРЪЧКАТА:

При възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от 
страна на Възложителя (например спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по 
друга причина), както и при поетапно възлагане изпълнението на процесите в обществената 
поръчка, от страна на Изпълнителя ще бъдат предприети следните конкретни действия - 
задължително обезопасяване на спрения (замразения) строеж във всяко отношение, за да не 
създава опасност, неудобства, пречки и т. н. за околните строежи, хора и превозни средства. 
Задължителните мерки за обезопасяване, отговорниците и сроковете за изпълнението ще се 
записват подробно в т. 4 на Акт Образец 10.

След изясняване на причината за прекъсване изпълнението на обществена поръчка и 
уточняване на необходимите работи по осигуряване здравината, пространствената устойчивост 
и/или консервирането на строежа (необходими допълнителни проекти, експертизи и др. и 
срокове за представянето им; необходими допълнителни материали, съоръжения, конструкции 
и др.; необходими промени в доставката на машини и съоръжения и/или други изисквания за 
замразяване, както и необходими мерки при продължаване на строителството), от страна на 
„СТЕФСТРОИ 2010” ЕООД своевременно ще бъде определено длъжностно лице, което ще 
комуникира е представителя на Възложителя и ще отговаря за организацията по продължаване 
на работата.

В случай на прекъсване и/или поетапно възлагане на поръчката са разгледани 
потенциални рискове, които е възможно да възникнат при изпълнение на обществената 
поръчка, е предложени мерки за предотвратяване на настъпването на всеки един от тях.

За изпълнение на обекта Изпълнителя предвижда формирането на специализирани звена 
(бригади), състоящи се от работници и нужната механизация за обезпечаване на 
строителството. Предвид срока за завършване на обекта и е оглед качественото изпълнение на 
СМР, както и при възникване на непредвидени ситуации, Изпълнителя е готов да сформира 
допълнителни специализирани работни звена

5. Предложение за мерки, гарантиращи осигуряването на безопасност при работа, 
опазване на околната среда, контрол на социалното напрежение по време на СМР

5.1. Мерки за безопасност при работа

Основни организационни мероприятия по ЗБУТ и задължения на Специалистът по 
безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството:

> Координира работата на строителните екипи и работни звена за осигуряване на 
превантивност в действията по безопасност и здраве при работа при:

- Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно 
последователно изпълнение на обособените позиции, етапите и видовете СМР;

- Оценяване на необходимата продължителност за изпълнение на етапите и видовете 
СМР;

> Координира работата за осъществяване на плана за осигуряване на безопасност и
опазване здравето на работещите, както и за изпълняване на задълже/5 
отношение на:

та им по
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- Поддържането на ред и чистота на строителните площадки;

- Избора на местоположение на работните места при спазване на условията за достъп 
до тях и определяне на транспортни пътища и/или транспортни зони;

- Условията за работа с различни материали;

- Техническата поддръжка, предварителните проверки и постоянния контрол на 
съоръжения и оборудване с цел да се отстранят дефекти, които могат да се отразят 
на безопасността и здравето на работещите;

- Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, 
особено когато се отнася за опасни материали и вещества;

- Събирането, съхранението и транспортирането за изхвърляне на стр. отпадъци, 
разделно от битовите на специално депо, съгласувано с Възложителя;

- Адаптирането на обектите, етапите за тяхното изпълнение и/или видовете 
строителни и монтажни работи към действителната им продължителност при 
отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;

- Взаимодействието с дейности на територията, на която или в близост до която се 
намират строителните площадки;

^  Актуализира плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите;

^  Осигурява взаимна информация и координира дейности с цел защита на работещите и 
предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести;

'г  Проверява и координира правилното изпълнение на строителните и монтажните 
работи, включително пусковите дейности, съгласно изискванията по безопасност и 
опазване здравето на работещите;

^  Предприема необходимите мерки за допускане на строителните площадки само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Специалистът по безопасност и здраве носи отговорност за:

- Осигуряване на общите мероприятия по безопасност, посочени в Плана за безопасност 
и здраве на работещите;

- Упражняване на ефективен надзор и мониторинг на изпълнението на мерките за здраве 
и безопасност от всички на стр. обект;

- Провеждане на седмични оперативки по мерките за безопасност, ръководени от 
Специалистът по ЗБУТ;

- Гаранции, че на обекта и на работните площадки не се извършва работа, без да има 
технологично становище и оценка на риска;

- Провеждане или организиране от негово име на проверки по безопасността на обекта,

- Актуализиране на плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на 
работещите;

- Поддържане и актуализиране на документацията за здравословни и безопасни условия 
на труд.

Строителят се стреми към осигуряване на безаварийна работа, което ще се ^постигне 
посредством:
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- Използване единствено на подходящо обучен и квалифициран персонал;

- Повишаване на отговорността по отношение на безопасността и здравето на 
работещите посредством провеждане на оперативки и специфични инструктажи за 
работа;

- Техническия ръководител ще провеждат седмични оперативки по безопасността на 
обекта, на които трябва да присъстват всички бригадири;

- Ежеседмично провеждане на текущи координационни срещи за текущ обмен на 
информация. Целта на тези срещи е да се обсъдят дейностите през следващата 
седмица, за да се актуализират оценките на риска, инструкциите по безопасност и 
здраве и да се направи преглед на ресурсите във връзка с планираните дейности.

Основните мероприятия, задължителни за всички намиращи се на обекта са:

/“\  ■ Всяко лице, намиращо се на района на обекта, да бъде с предпазна каска;

- Всички работници да бъдат снабдени с необходимите лични предпазни средства и 
работно облекло по списък, утвърден от работодателя;

- Не се допускат до работа лица, които нямат нужната правоспособност и квалификация 
с оглед на извършваната работа;

- Не се допускат на работа работници, които не са инструктирани за конкретния вид 
работа;

- Не се допуска работа с технически неизправни съоръжения, машини и инструменти;

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са 
заземени по съответно установения нормативен ред;

- Работещите да бъдат защитени срещу поражение от ел. ток по реда на Наредба №3 от 
09.04.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

- Да се допуска използването само на изправни агрегати, машини и инструменти, със 
степен на защита, отговаряща на класа на работната среда;

- Работещите с въздушни компресорни инсталации и уредби да са снабдени с ЛПС, съгл. 
Наредба №8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби;

- За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 
риска се изготвят инструкции, изискващи се по чл.16, т.1-в и по чл.19 от Наредба №2. 
Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места;

- Всички подходи и работни площадки се обезопасяват с необходимите, парапети, 
прегради и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, 
съответстващ на изискванията на Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, изд. от МТСП,
МИС и МВР, бон. ДВ. бр.З от 13.01.2009 г.;

- На видни места, при подходите към подобектите се поставя трайно информационна'>^0''' 
табела, съгласно изискванията на чл.157, ал.5 от ЗУТ и чл.13 от Наредба №2.

Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с ©ценката на 
риска, специалистът по безопасност и здраве разрабо^ра гшсмени инструкции no^qponacHOCT и
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здраве съгласно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. Копие от всяка инструкция 
да се поставя на видно място в обсега на строителната площадка.

Забранява се допускането до работа на лица, които не са инструктирани.

Отчетността за проведеният инструктаж се документира в Книга за инструктаж, съгласно 
Приложение №1 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за всички, които са били инструктирани.

В обекта няма да бъдат допускани лица без предварително одобрение на Техническия 
ръководител. Всички посетители трябва да бъдат инструктирани преди да бъдат допуснати на 
него и да се вписват в дневник за посетители.

Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:

- При постъпване на работа;

- При преместване на друга работа или промяна на работата;

- При въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;

- Периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и 
здраве при работа.

Видове инструктаж, които се провеждат на обекта са:

- Начален;

- На работното място;

- Периодичен;

- Ежедневен;

- Извънреден.

В рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение работниците по БХТПБ, 
съобразно конкретните рискове за здравето, се извършва и обучение на работниците и 
служителите по правилата за оказване на първа до лекарска помощ.

Изисквания към строителната площадка

Линейният характер и динамичността на изпълнение на СМР, налага актуализация на 
строителните ситуационни планове във времето, което зависи от възприетата технология, 
организация и темпове на изпълнение на СМР.

Строителят ще представя актуализиран строителен ситуационен план, за съгласуване от 
Възложителя за различните етапи на изпълнение. Организацията на строителната площадка на 
работните места, която ще бъде създадена ще осигурява безопасност на всички лица, свързани 
пряко или косвено с изпълнението на строително-монтажните работи, както и безопасен и 
удобен достъп на строителните машини, съгласно Плана за безопасност и здраве.

Строителната площадка, съгласно понятията, определени в допълнителните разпоредби 
ЗУТ, е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с планът за безопасност 
здраве.

За откриване на строителните площадки строителят поставя на видно място 
информационни табели за строежа (съгласно чл.13 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. на МТСП и 
МРРБ) и при необходимост ги актуализира, във вида и начина по който Възложителя е 
конкретизирал в Техническата спецификация.

Техническият ръководител на обекта и отговорникът по ЗБУТ, съвместно с сшшиалистът
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по безопасност и здраве координира мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни 
условия на труд при изпълнението на СМР на строителните площадки.

Опасна зона на строителната площадка е всяка зона в или около работното място и 
оборудването, в която съществува опасност за здравето или живота на работещите.

Опасните зони на строителната площадка могат да бъдат постоянни и променящи се.

Наличието на опасни зони е свързано с използване на строителни машини, механизми и 
инструменти, транспортни работи, товарно-разтоварни работи. Опасната зона се огражда и 
сигнализира със съответните трайни огради, указателни табели и светлинни знаци.

В опасните зони трябва да се ограничи достъпът на лица, неизвършващи строителни и 
монтажни работи.

Постоянните опасни зони се ограждат с постоянни огради, а променящите се с временни 
заграждения.

Оградите на постоянните опасни зони трябва да се поставят преди започване на работа в 
тях и не трябва да се премахват до приключване на работата и отстраняване на риска, с оглед на 
който е определена опасна зона. Изпълнението на загражденията осигуряват строителят и 
техническият ръководител.

Сигнализацията трябва да бъде захранена с напрежение от 24V.

Премахнати постоянни огради и заграждения, както и предупредителни знаци и табели, 
ще се възстановят след приключване на СМР. За изпълнение на това задължение следи 
техническият ръководител.

При преместване на строителните машини опасната зона се определя от техническият 
ръководител.

За преминаване на пешеходци над траншеята ще се използват обезопасени проходни 
мостчета с ширина не по-малка от 0,80 м и парапет с два реда дъски с вие. 1 м, които се 
осветяват през тъмната част на денонощието.

Подходите, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на 
не по-малко от 1 м от габаритите им с устойчиви и стабилни предпазни огради и 
предупредителни ленти, с оглед на конкретния съществуващ риск.

5.2. Мерки за опазване на околната среда

По време на реализацията на проекта ще се съблюдава изпълнението на изискванията на 
Закона на управление на отпадъците (обн., ДВ. Бр. 53 от 13.07.2012 г.) и Наредба за управление 
на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС№ 
277 от 05.11.2012 г.).

Пътният сектор е генератор на голямо количество отпадъци в процеса на всички 
пътностроителни и експлоатационни дейности, които могат да се подразделят на: ново 
/капитално/ строителство, реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и поддържане.

Теоретично, над 90% от отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР), генерирани при 
пътното строителство, е възможно да бъдат рециклирани и/или оползотворени без 
допълнителна преработка.

За ефективността на този процес от огромно значение са селективното разрушаване на 
настилките, недопускане на смесване и замърсяване, добра организация на дейностите по 
управление на отпадъците. С оглед на което като Изпълнител се ангажираме жувиазваме

52



„СТЕФСТРОИ 2010” ЕООД Монтана

„ Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец “

изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по 
начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване.

В процеса на възлагане на СМР, Възложителят - Община Вършец или упълномощено от 
него лице:

• Определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния

• Възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване 
на 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.

При извършване на СМР, строителните отпадъци задължително ще се разделят по вид и 
ще се предават за последващо материално оползотворяване СО. Всички формирани СО ще се 
събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно за последващо 
рециклиране на специализирани площадки.

Ще се изготви транспортен дневник на СО по време на СМР по приложение №6, 
включващ информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се 
предават СО в процеса на СМР.

За изпълнението на ПУСО ще се изготвя отчет съгласно Приложение №7, към който ще се 
прилагат:

• Копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на 
отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на 
дейности с код R5 и /или R10/. За отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, 
метал, дърво ще се прилагат копия на първични счетоводни документи и други 
документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста, 
документи доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане.

• Копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или 
продукти от оползотворени СО, документи за съответствие по Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти (обн. ДВ. бр. 106 от 2006г., изм. бр. 7 от 2011 г.) (НСИСОССП), становището 
по чл. 25 и др. документи, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в 
строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

При управлението на образуваните СО по време на реализацията на проекта ще прилагаме 
следния йерархичен ред:

1. Предотвратяване;

2. Подготовка за повторна употреба;

5. Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да 
рециклирани и/или материално оползотворени;

6. Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, oi зотворени

строеж;

3. Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

4. Оползотворяване в обратни насипи;

и/или---------------------------------------------
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За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали по чл. 32, an. 1 от ЗУО, минималните обеми за последващо 
оползотворяване на СО генерирани при дадена дейност, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата, са 
представени в Приложение №8.

Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

• Подготовка за повторна употреба;

• Рециклиране;

• Оползотворяване в обратни насипи.

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства отговарят за 
влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за 
материално оползотворяване в обратни насипи в количества, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата 
и Приложение №10.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО ще се извършват от 
лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. 
подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, ще се извършват на следните видове 
площадки:

• Строителната площадка;

• Площадката, на която се извършва разрушаването;

• Специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, 
подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.

За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО, при спазване на 
следните изисквания:

• СО трябва да отговарят на изискванията на Възложителя;

• Лицето, което извършва материалното оползотворяване, чрез влагане на СО в обратни 
насипи ще притежава документ за операция с код R 10 по чл. 35 от ЗУО.

Използването на СО в обратни насипи е дейност по материално оползотворяване, ако са 
спазени едновременно следните условия, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредбата:

• СО са инертни, съгласно § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба;

• СО са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/ или подготовка 
за повторна употреба;

СО, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с 
произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 8 или от други замърсени 
площадки, ще се подлагат на задължителни изпитвания, съгласно Приложение №1, на Наредба 
№ 6, за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност ще се 
документират с изпитвателни протоколи, издадени от акредитирани лаборатории.

Управлението на образуваните строителни отпадъци ще се извършва при спазване на 
нормативните изисквания, в т.ч. на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 
Наредба за опазване на
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опазването на околната среда на Община Вършец и Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на Община Вършец.

Дейностите по управление на образуваните СО на територията на подобектите включват:

• Мерки за предотвратяване на образуването на СО - част от подходящите продукти от 
разрушаване се оценяват като продукти, а не като СО.

• Мерки за разделно събиране (по кодове, или по групи) - за улесняване или подобряване 
на оползотворяването, отпадъците ще се събират разделно, ако това е осъществимо от 
техническа, екологична и икономическа гледна точка, и няма да се смесват с други 
отпадъци или други материали с различни свойства (чл. 30, ал. 2 от ЗУО).

• Рециклируемите отпадъци ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на 
ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5, R12 (подготовка за повторна употреба) или 
R13( съхраняване).

• Опасните СО (ако се появят такива) ще се предават за обезвреждане на лица, 
притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци.

• Нерециклируемите неопасни СО ще се транспортират до най-близкото депо за 
неопасни или инертни отпадъци.

• Инертните СО, които са подходящи, ще се подлагат на подготовка за повторна 
употреба и се влагат като заместващ материал или ще се предават на лице с документ 
по чл. 35 на ЗУО за дейноеЖ10 (обработване на земната повърхност).

• Отпадъците от опаковки се управляват по чл. 16 на Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки. Те не се регистрират в този план за управление на СО.

• Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 
нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за 
събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Когато генерираните отпадъци не могат да се оползотворят, ще се предприемат 
необходимите мерки за екологосъобразното им обезвреждане в съответствие с 
разпоредбите относно опазването на човешкото здраве и околната среда.

Д е й н о с т и  п о  д е м о н т а ж н и  и р а зр у ш и т е л н и  р а б о т и

По време на извършване на работите по демонтаж и разрушаване, ще се следи за 
извършването им по начин, при който образуваните СО могат да бъдат използвани повторно, 
рециклирани и/или оползотворени в максимална степен.

Ще бъде прилаган методът на селективното деконструиране, при който разрушителните и 
демонтажни работи ще се извършват с фокусиране върху разделянето на СО по материали. Така 
ще бъде възможно своевременното им предаване на Възложителя - на посочени от него фирми 
/експлоатационни дружества, с цел подготовка за повторна употреба /рециклирйгеР 
оползотворяване или обезвреждане, без да се налага обособяване на място за тяхното 
складиране на територията на подобектите.

В р е м е н н о  с ъ х р а н я в а н е
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образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за 
последващо транспортиране до друг обект, с цел оползотворяване или обезвреждане“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от ЗУО, временното съхраняване на 
генерираните на подобектите отпадъци ще се организира по начин, при който не се допуска 
смесване на опасни СО с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или 
материали, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

С ъ б и р а н е  и т р а н с п о р т и р а н е

Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва от лица, притежаващи 
регистрация по чл. 35, ал. 3, т. 2 от ЗУО.

Транспортирането на СО ще се извършва в съответствие със ЗУО и Плана за управление 
на отпадъците на община Вършец.

При наличие на опасни СО, те ще се предават на фирма, която притежава документ по чл.
35 от ЗУО за транспортиране до място за тяхното обезвреждане.

К р а й н и  р е ц и п и е н т и

Предаването на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл. 8 от ЗУО - само въз 
основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със 
съответния код, съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

Т р а н сп о р т е н  д н е в н и к

Съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали ще бъде изготвен транспортен дневник на СО по време на СМР.

Дневникът ще включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и 
лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

О т ч е т н о с т

В изпълнение на изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали ще бъде изготвен отчет за изпълнение на Плана 
за управление на СО.

На база реалните количества доказани от Транспортен дневник ще се прави отчет за 
реално отчетените строителни отпадъци. В зависимост от конкретните условия и състоянието 
на строителните отпадъци, е възможно да се получи разминаване в количествата посочени в 
настоящия план. В случай че в процеса на строителството се генерират и такива СО /например 
при извършване на СМР/, които не фигурират в план-прогнозата, те също ще се вписват в 
отчетите. В отчета не се включват опасните отпадъци.

К о н т р о л

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на подобектите, 
ще се извършва:

• Периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците*^

• Проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и по1 ване на
евентуални замърсявания;

• Поддържа ’ >тпадъците;
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• Осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават 
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО 
за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
наредбата за класификация на отпадъците;

• Своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или 
обезвреждане.

Формираните строителни отпадъци, в резултат на предвидените за изпълнение СМР, ще се 
третират (транспортират и депонират) за наша сметка.

Като Изпълнител се ангажираме да подадем в общинска администрация Вършец заявление 
по образец, за издаване на „Разрешение за третиране и транспортиране на строителни отпадъци 
и/или земни маси.”

Задълженията по дейностите свързани със строителни отпадъци на съответните отговорни 
лица, са в сила до предаването на обекта на Възложителя, независимо от продължителността на 
строителството, както следва:

Да депонира строителни отпадъци на площадка, определена от Община Вършец;

Да не допуска по време на строителството замърсяване на прилежащите площи, 
тангиращите с подобектите тротоари, зелени площи, улични платна;

Да не допуска при транспортиране на строителни отпадъци замърсяване на уличните 
платна;

След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на засегнатите 
тротоари, зелени площи и други терени, като възстановителните работи да бъдат приети с 
протокол от комисия от общинска администрация;

За опазване на околната среда при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат 
използвани мерките, съгласно въведената във фирмата система за управление на околната среда 
ISO 14001.

Ние имаме съобразена със съвременните изисквания организационно - функционална 
структура, която създава предпоставки за ефективност на системата за управление на околната 
среда при изпълнение на СМР.

Дружеството ще спази всички изисквания на Компетентните власти, имащи отношение 
към въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Специални мерки ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, хидравлична 
течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Отпадъците, формирани по 
време на дейностите ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, 
подпочвените води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и други, съдържащи 
познатите канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в 
стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Възложителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и 
около подобектите на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и 
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната 
флората.

Като Изпълнител ще бъдем отговорни за опазване на строителната площадка чиста и за 
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще 
поддържаме подобектйте почистени от строителни и^йто^ц отпадъци.
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Всички материали на строителната площадка ще бъдат складирани подредено. При 
завършване на работите ще предадем подобектите на Възложителя окончателно почистен и ще 
отстраним всички временни работи и съоръжения. Заобикалящата околната среда ще бъде 
възстановена от щети, произтичащи от нашата дейност и също почистена.

Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната 
среда и въздуха.

Като строително предприятие определя своята съпричастност и отговорност към околната 
среда. Политиката по околната среда е отразена в Декларация от ръководството. Системата се 
базира на непрекъснато наблюдение на работните процеси, непрекъснато идентифициране на 
мерки за намаляване вредното въздействие върху околната среда. За подобряването на 
Системата, респективно за намаляване на отрицателно въздействие върху заобикалящата среда, 
отговорността е не само на Ръководството, но и на всички работещи.

По-долу са разгледани следните конкретни мерки, касаещи екологични аспекти свързани с 
ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда при 
изпълнение на обекта.

1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 
горива, масла и др. работни течности от механизацията.

Няма да се допуска навлизането и престоя на транспортни средства (за доставка на 
материали и работници, за извозване на отпадъци) на нерегламентирани места, за целта ще се 
използват само определените подстъпи към подобектите; ще се използва изправна строителна 
и транспортна техника, за да се предотврати замърсяването на работните и прилежащите 
площи с нефтопродукти; в рамките на строителната площадка няма да се допуска ремонт на 
техниката, както и зареждането и с горива и масла; няма да се допуска навлизане на техника в 
съседни на строителната площадка терени, с което се избягва заплахата от отъпкване и 
замърсяване на почвите в района; осъществяване на ежедневен контрол, чрез извършване на 
огледи за инцидентно изтичане на горива и/или смазочни материали от механизацята и 
автотранспортната техника; свеждане до минимум на помощните терени около подобектите.

Стриктно ще следим да няма разлив на масла, горива и други петролни продукти на 
строителната площадка и около нея, чрез визуален контрол и при евентуалната им поява 
своевременно разливите ще бъдат обработвани по съответния безопасен с подходящи 
абсорбиращи материали и по екологично чист начин и ще бъдат отстранявани без вредни и 
опасни последици. Ще се извършват превантивни технически прегледи на техниката, с цел 
недопускане на евентуални разливи. Действията свързани със смяната на масла и 
нефтопродукти, които са потенциални замърсители ще се извършват от специализиран 
персонал и установени за целта места.

2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 
поръчката.

По време на демонтажните дейности и ремонтните работи, изкопните и насипните 
работи, дейностите по натоварване на строителни отпадъци и разтоварване на материали и др., 
ще се съблюдава изпълнението на следните няколко основни дейности: осигуряване на 
необходими съоръжения (покривни платна/защитни плоскости), който да се използват 
концентриране и ограничаване на запрашеността в зоната на извършване на конкретната 
дейност; локализиране и последователност на изпълнение на дейностите, по начин по който да 
не предизвикват повишаване на запрашеността на цялата територия на подобектите; при 
изпълнение на земни работи ще се спазват инструкциите за минимализиране на запрашеността
и при необходимостдйе се извършва оросяване те със завишено запрашаЕ je; няма 
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да се допуска извънгабаритно натоварване на транспортните средства при доставката на 
материалите; няма да се допускат лични автомобили на граждани и персонал върху 
строителната площадка; строителната дейност ще се извършва при добра организация, 
основно през дневния период; няма да се допуска използването на автотранспортни машини с 
неизправни двигатели; техниката няма да работи на празен ход; тежките автомобили, 
обслужващи строителството, ще се движат по предварително определени подходни пътища и 
ще спазват стриктно допустимата скорост при преминаване през населеното място.

Ще се осъществява на контрол по изпълнението на мярката; своевременна раекция в 
случай на завишено запрашаване, чрез оросяване и/или временно спиране на конкретната 
дейност до овладяване на запрашавеното; изкопните и насипните работи ще се изпълняват в 
часови диапазон, съобразен с работния ден, като няма да се допуска дейностите да се 
изпълняват, в час пик - когато жителите тръгват или се прибират от работа; шумът и 
вибрациите за подобектите ще са единствено от работата на механизацията и от 
автотранспортните средства за извозване на отпадъците и за доставка на материалите, тези 
фактори имат временен характер само през време на строителството; ще изискваме за 
вложените продукти от фирмите доставчици, сертификат за екологично чисти продукти.

3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Мярката съдържа следните няколко основни дейности: изпълнението на конкретни 
действия насочени към намаляване получаването на нежелани замърсяващи потоци; за да се 
минимизира наличието на струпване на отпадъци, формирани по време на дейностите ще се 
организира своевременното им разделно събиране на територията на местообразуването им и 
съхраняване на временна площадка, съгласувана с отговорните лица към Община Вършец, до 
извозването им на регламентирано депо за строителни отпадъци; депонирането/изхвърлянето 
на твърди отпадъци от строителството ще става единствено на определените от Общината за 
това места; ще се вземат мерки за събиране, превозване и депониране на отпадъците, като при 
транспорта на строителни отпадъци със самосвали или бордови коли легените им ще бъдат 
покрити с брезенти; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци формирани по време на 
строителството ще бъдат изпълнявани съгласно Закона за управление на отпадъците, 
специфичните изисквания за съответните материали и видове работи; мястото за събиране на 
строителните отпадъци ще бъде обозначено с подходящ знак и/или табела, оградено и 
обезопасено, за да не се допуснат неволно инциденти; опасните отпадъци ще се събират в 
затворени съдове, след което ще се предават за последващо третране на лицензирани 
дружества; стриктно ще се спазват определените места за съхранение на отделните видове 
отпадъци; за правилното управление на отпадъците ще се проведе предварителен инструктаж 
на работниците, като същите ще бъдат запознати с характеристиките и спецификите на 
подобектите; няма да се допуска изхвърлянето и/или друг начин на третиране на строителни 
отпадъци на територията на прилежащите и съседни терени, тротоари и зелени площи, както и в 
коритата на намиращите се в близост водни обекти;

Разливането на течни материали неизбежно ще доведе до дълготрайно замърсяване на 
почвата, подземните води и повърхностните води. Тяхното неразрешено заустване в 
канализационната система може да доведе до задръстване на тръбите или разрушаване на 
материалите, които накрая ще компрометират работата на цялата система. По време на 
строителните работи могат да се очакват течове с повишено съдържание на частиц 
разтворими вещества, масла и pH различно от общите стойности за повърхностни води, поради 
което ще се съблюдава изпълнението на следните действия: ще се избегне оттичането на варова 
вода и останки от цимент и хоросан в канализационната мрежа или водните потоци в района; 
всички необходими ррерации за поддръжка на ма^хрни и други дейности с опасни тф(вдукти ще
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се извършват в специално предназначени за целта места в района на работната площадка, 
същата ще се установи далеч от водни басейни и канализационната мрежа, а поправката на 
машините и другите операции ще се извършва през бетонен канал с дъно за събирането на 
възможни оттоци или с малка ограждаща бариера, която оформя затворено пространство; 
подобектите ще се поддържа чист, за да се намали влаченето на частици и елементи от 
наводняване към близките отвори на отходните тръби или водни потоци; ще бъдат осигурени 
химически тоалетни — тип „кабина” с качествено сервизно обслужване, гарантирано със 
сертификат за качество на услугата по БДС EN ISO 9001:2008; ще се използват само санитарни 
препарати, които няма да окажат негативно въздействие върху околната среда; изливането в 
канализационната мрежа ще се осъществи след разрешително или от общинските власти или 
РИОСВ, ако връзката със канализационната мрежа не е възможна, ще бъдат инсталирани 
пречиствателни станции от пакетен тип за фекалните води, във всеки случай като се избягва 
прякото проникване в почвата; битовите отпадъци, възникнали при строителството ще бъдат 
събирани в предназначени за това контейнери, разположени на територията на Община 
Вършец, като няма да се допуска изхвърлянето им съвместно със строителните отпадъци.

Ще се осъществи контрол по своевременното събиране на отпадъците от зоните на 
формирането им и правилното им разделяне по видове и съхраняване на определената за целта 
площадка; периодичен инструктаж на работниците по отношение на управление на отпадъците; 
предаването на отпадъците за извозване и последващо третиране ще се извършва само и 
единствено на лица притежаващи необходимите разрешителни по реда на Закона за управление 
на отпадъците; с цел да не се формират изкуствено отпадъци (избягване закупуването на големи 
количества материали) ще се прецезира количеството на необходимите за строежа материали, 
както и ще се прилагат адекватни мерки по време на транспортирането на материалите, така че 
да се избегне счупването им; ще се избягва възможността за некачествени работи, с което да се 
избегне разрушаване и събаряне; по време на закупуването на материали ще се изиска тяхното 
доставяне да е в опаковка, която да позволява повторна употреба или рециклиране; ще се 
поръчат такива материали, чиито размери са най-подходящи за поставяне и се цели избягване 
получаването на излишни отпадъци; осъществяване на контрол по отношение на състоянието 
на съдовете за събиране или средствата за извозване на отпадъци, с цел осигуряване на 
достатъчен свободен обем за поемане на новоформирани отпаъци; в случай на материали, които 
биха могли да се вложат повторно в строителството, то същите ще бъдат временно съхранени 
на определено от длъжностните лица място.

Отговорност за опазване на околната среда имат Ръководителят на обекта и Техническия 
ръководител. Стриктно ще бъдат съблюдавани изискванията на нормативни документи, 
приложимите национални и международни стандарти.

Гарантираме отговорност по отношение спазване на всички изисквания по опазване на 
околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на CMP. С оглед на 
характера на работите в тази поръчка, и в частност ще обърне внимание на следните аспекти:

•Недопускане на замърсяване на улиците от работещите на подобектите транспортни 
средства и строителна механизация, като за целта ще се предвидят средства за 
почистване на транспортните средства и механизацията преди напускането на 
подобектите от характерните за подобектите замърсявания. Ще се следи транспортните 
средствана всички доствчици да пристигат на подобектите без да са предварително 
замърсени и без да са замърсили улиците на града.

•Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване ' 
на подходящи технологии и механизации и подходящо планиране на ^умните
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дейности за определени часове на деня, поради факта, че работите ще се изпълняват в 
непосредствена близост от жилищни сгради.

•Ограничаване на въздействието от източници на електрическамагнитно излъчване, като 
за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на 
неговите машини и инструменти. В РПОИС Изпълнителят изрично ще идентифицира 
ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са 
потенциален източник на електрическамагнитни смущения, в непосредствена близост 
до обитаеми сгради, и ще насочи вниманието към нарочна проверка на машините и 
инструментите в такива ситуации като предпазна мярка.

•Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните 
документи и изискванията в съгласувания РПОИС, вкл. текущо извозване на 
отпадъците от строителните площадки с оглед на ограничените условия на работа по 
улицата.

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

Най-успешното решение се очаква от разработването на мерките за опазване на околната 
среда, които включват специфични дейности на различните нива на управление, независимо от 
различните аспекти на отделните проблеми.

Не на последно място ще бъдат въведени мерки за борба с бедствия и промишлени 
аварии, с определени изисквания и задължения на персонала за предотвратяване и ликвидиране 
на пожари:

Стриктно ще се спазват правилниците за техническа безопастност;

Стриктно ще се спазва технологичния процес;

Няма да се допуска задържане на повърхностни води на строителната площадката;

Няма да се допуска складиране на леснозапалими материали в границите на 
площадката за временно съхранение на отпадъци;

Няма да се допуска контакт на отпадъците с телена ограда, за да няма опастност при 
гръмотевични бури;

В случайна пожар се съобщава на противопожарна охрана - тел. 112;

Прекратява строителния процес;

Организира евакуиране на хората и автомобилите от района на строителната 
площадка;

Организира помощ на специализираните органи за противопожарна охрана;

Организира гасене с наличните противопожарни средства;

Осигурява достъп до пожара и наличните водоизточници за специализираната техника 
на органите за противопожарна охрана;

5.3. Мерки за контрол на социалното напрежение по време на СМР

Частта от предложението е разработена отчитайки териториалния обхват на предмета на 
поръчката, както и предвидените работи в нейните рамки, както и засягането на значителни 
части от улиците Ĥ j те]зиторията на община Върц^^рбърнато е внимание, че [предмета на
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поръчката, осигурява достъп на превозни средства, свързани със спешна медицинска помощ, 
службите за пожарна защита и защита при бедствия, органите на обществения ред и др.

С оглед на гореизложеното е видно, че изпълнението на строителните работи в рамките на 
поръчката ще окаже временен негативен ефект върху социално-икономическия нормален ритъм 
в населеното място, като се отрази на различни аспекти от ежедневието на живущите или 
преминаващите в района на строителните работи лица.

С цел да се редуцира негативния социален ефект по време на реализацията предмета на 
поръчката, в предложението са анализирани следните конкретни мерки:

1) . Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 
свързаност между крайните точки на пътните отсечки;

2) . Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 
относно предстоящи строително - монтажни работи.

За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 
обществената поръчка и възможността й да допринесе за редуциране на негативния социален 
ефект по време на реализацията предмета на поръчката.

В случай, че няма изготвен проект за временна организация на движението ще бъде 
разработен такъв преди стартиране на изпълнението и одобрен от съответните органи.

Предвидените в проекта мерки за безопасност по време на строителството, които ще бъдат 
стриктно спазвани са:

• Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията 
към тях да съответстват на характера на извършената работа, да са в изправност и да са 
обезопасени.

• Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се 
обозначават със знаци по БДС 11010-73 или табели със съответните надписи.

• Да се спазват стриктно и изискванията на Правилника за безопасността на труда в 
строителството от 1998 г. от чл.16 до чл. 34 включително.

• Допусканите до работа на строителната площадки строителни машини да имат паспорт 
и съответни инструкции, изисквани с чл. 4 от Правилника. Лицата, което работят със 
строителни машини, задвижвани посредством електрически двигатели, да отговарят на 
изискванията на чл. 8 и 9 от същия правилник и да притежават удостоверение за II 
квалификационна група по безопасността.

• Забранява се работа със строителните машини или с отделни техни агрегати, системи 
или устройства не по предназначението им.

• Машинистите на строителните машини през време на работа в близост до 
съществуващия 20кУелектропровод,да не допускат по-малко разстояние от 2ш между 
мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката част на машината или 
товара и най-външната линия на електропровода. ^

При извозване на извънгабаритни товари преминаването под съществуващия 
20kVелектропроводбез изключване на напрежението да се извършва при минимално 
разстояние от 2 т  между най-високата точка на товара (машината) и най-нрсзката точка 
на електропровода.
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• Регистрирането, техническото освидетелстване, въвеждането в експлоатация, 
обслужването, поддържането, експлоатирането и техническия надзор на 
повдигателните съоръжения, на товарозахващащите органи и специалните 
съоръжения, ползвани при СМР, да става в съответствие с Наредба №31 и чл. 135- 158 
на БПТС от 1998 г.

• При извършване на товаро - разтоварни работи на строителната площадка с 
повдигателни съоръжения, освен Наредба №31, да се спазват изискванията и на 
правилника по БТ при товаро - разтоварни работи, р.П.

• Да се спазват стриктно изискванията на чл. 18 от Правилника за безопасността на 
труда в строителството от 1998 г. Пожароопасните материали да се съхраняват на 
строителната площадка в помещения, отговарящи на изискванията на 
противопожарните строително - технически норми.

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната 
свързаност между крайните точки на пътните отсечки

Основните затруднения за местното население в община Вършец, до които би довело 
изпълнението на ремонтните дейности са свързани с проходимостта на пътните участъци и 
тротоари, достъпа до имоти с пряк излаз на същите и не на последно място депониране на 
строителни материали или строителни отпадъци, които затрудняват преминаването на МПС и 
пешеходното движение, времевите интервали за работа, засягане на подземни и надземни 
комуникации в процеса на строителство, безопасност на строителният обект, информираност за 
изпълнение на СМР.

За да се постигне организиране на работния процес, така че да не се прекъсва 
транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, ще се разгледа 
възможността временното движение да се организира, чрез намаляване ширината на платното за 
движение, посредством затваряне на едната лента за движение и осъществяване режим на 
двупосочно движение в другата.

Изпълнението на предвидените работи на обекта ще започне след като бъде изготвен и 
съгласуван работен проект за въвеждане на временна организация и безопасност на движението 
(ВОБД), съгласно Наредба №3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността 
на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улицата.

Сигнализацията за ВОБД в пътните участъци, в които ще се извършват СМР ще има за
цел:

• Да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, 
възникнали в уличните участъци, както и за изменените пътни условия;

• Да указва границите на уличните участъци с изменени пътни условия;

Да въвежда режим на движение, който 
уличните участъци.

осигурява безопасно преминаване

При реализирането на СМР ще бъде приложен подход, който да гарантира достъпността 
по цялата дължина на участъците. Същото важи и за достъпа на превозните средства свързани 
със спешната медицинска помощ, службите на пожарната безопасност и защита на населението 
при бедствия и аварии, органите на обществения ред, службите за социален патронаж и др. 
Предвидените мерки, които ще гарантират транспортната свързаност са насочени към 
организиране на работния процес така "
достъпен за пешеходни, а през почти

Щ

, че по всяко време всеки един имот да оъде
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Предвиждаме работния процес да се извършва през светлата част на денонощието, като ще бъде 
организиран така, че по време на сутрешните часове, когато обичайно хората излизат за работа 
и вечер, когато се прибират, да не се извършват СМР, които да възпрепятстват достъпа. За 
осигуряването на достъп ще бъдат използвани и съседните улици, за да се намали зоната на 
интервенция на строителния процес концентрирано само в по-къси участъци.

При работа пред имотите на живущите ще бъдат предприети мерки за подсигуряване на 
достъп до пешеходните влизания и до гаражите (входове за МПС). Достъпът при повече от 
един вход ще бъде осигурено да е постоянен, а при само един единствен вход ще бъде 
организирано съгласувано с живущите осигуряване на достъп предвид изпълнението на 
локални ремонти.

По време на строителните работи ще се следи за прилагането на ефективни и ефикасни 
дейности свързани с временната организация на движението, така, че да не се допуска 
откъсване на участъци без осигурен достъп.

На ключови места ще се поставят схеми с временната организация на движение, както и 
ще се покажат алтернативните обходни маршрути, променените маршрути на обществен 
транспорт и други.

За намаляване затруднението на живущите и временно пребиваващите жители в района на 
обекта, СМР ще се изпълняват групирано по етапи. Етапите ще са разделени на обособени 
територии съгласно проекта за ВОБД, в които концентрирано ще се изпълняват множество 
работи, при спазване на технологичната последователност и определеното времетраене.

Работещите в рамките на работния участък и лицата, отговарящи за ВОБД- Лицата, които 
извършват строителни работи в обхвата на работния участък ще носят отличителен знак (С12) 
„Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”, съгласно Приложение No 1 на Наредба No 3 
за ВОБД при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (А.1).

Видовете работи, които ще се извършват в територията на община Вършец, могат да се 
определят като:

- Дълготрайни (изкопни, насипни работи, асфалтови работи, коригиране нивото на 
ревизионни шахти и улични оттоци);

Началото на СМР по изпълнението на дейностите ще започне с монтиране на знаци за 
сигнализация в съответствие на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за Временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строително - монтажни работи на пътищата и 
улиците. Ще бъдат поставени предупредителни табели „Внимание! Строителен обект!, 
Внимание! Изход!, които ще да отговарят на изискванията на БДС 1517. Технологията на 
работа няма да допуска оставяне на незасипани изкопи за продължително време или 
неизползвани/неизвозени купчини с материал.

В зависимост от местоположението и характера на извършваните СМР върху пътното 
платно, както и от интензивността на движението, на улицата ще се организира следното 
временно движение:

Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №52 - когато се извършват върху част от 
платното за движение, при което броят на пътните ленти се запазва, но се намалява тяхната 
широчина.
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С и г н а л и з и р а н е  н а  д ъ л го т р а й н и  р а б о т и .

Приложение №52
къи чл. 71 I, т. 1

Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицат; 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №53 - когато се извършват върху една о' 
пътните ленти и дължината на работния участък е по-малка от 50 м;
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Сигнализиране на дълготрайни работи.

П р и л о ж е н и е  № 5 3

кьи 71 ал. I, 2

Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение №54 - когато се извършват върху една от 
пътните ленти и дължината на работния участък е
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С и г н а л и з и р а н е  н а  д ъ л г о т р а й н и  р а б о т и .

П р и л о ж е н и е  № 5 4

къи 71, ЗА. I, 3
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Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие е Приложениеу№ 73. - когато работите заемат цялата

67



„СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД Монтана

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

широчина на платното за движение и се налага отбиване на пътното движение по съседни 
улица.

Приложение 73

Сигнализиране на дълготрайни работи с  отбиване на движението

Дълготрайните работи, които ще се изпълняват върху платното за движение на улицата 
ще се сигнализират в съответствие с Приложение случаите, когато работите заемат
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част от платното за движение, върху останалата незасегната от СМР широчина продължава да 
се провежда еднопосочно движение, а движението в другата посока се отбива по съседни 
улица;

П рилож ение 74
. _ кьи 75, т.2
Си гн ал и зи ра не  на дъ л готра йн и  работи с отби ва не  на д ви ж ен и ет о

У л и ц а  Р а б о т ен  у ч а с т ъ к  в ъ р х у  е д н а т а  п ъ т н а  л ен т а

О т б и в а н е  на  д в и ж е н и е т о  в  е д н а т а  п о с о к а  по  о б х о д н и  у л и ц и
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Пресичането на кръстовища ще става на два етапа, за да не се допуска блокиране на 
движението.

За вертикална сигнализация ще бъдат осигурени, поставени и поддържани в безупречно 
състояние необходимите пътни знаци и други средства за сигнализация, за да се осигури 
въвеждането и поддържането на режима на временна организация за движение през целия 
период на реализация на обекта. Всички стандартни пътни знаци ще бъдат в съответствие с 
изискванията на Наредба №3 и ще се поставят на укрепени, осигурени срещу преобръщане 
тръбни стойки. Сигнализацията на СМР в обхвата на улицата ще е видима и ясно разбираема за 
участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични 
условия, за да дава навременна и достатъчна информация за изменените пътни условия.

Временната сигнализация ще се поставя преди участъка, в който ще се извършват СМР, 
на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с 
изменените пътни условия и да извършат оказаните маневри за безопасно преминаване.

Изкопите ще бъдат обезопасени със сигнална лента и осветени с аварийно осветление 
през тъмната част на денонощието, дейностите ще се извършват след проверка от техническия 
ръководител за сигурността и обезопасяването им.

В процеса на строителство ще извършваме своевременно извозване на строителните 
отпадъци на посочените от Възложителя места, както и всички добити ненужни материали, 
като няма да се допуска замърсяване на околни обществени и частни пространства (имоти). Ще 
бъдат предприети екологосъобразни мерки за опазване от замърсяване, съгласно приложимото 
законодателство.

Няма да се допуска депониране на строителни материали (депа за трошен камък, пясък и 
др.) на територията на обекта и околните площи.

За осигуряване на транспортната свързаност по цялото протежение на обекта ще се 

приложи подход на работа само на едната пътна лента в обхват позволяващ движението на 

ППС да бъде осъществявано по другата с подходяща настилка като равност, носимоспособност 
и отводняване.

Поръчката ще бъде изпълнявана на участъци, които са разположени между кръстовища 
със съседни улици подсигуряващи допълнителни възможности за достъп при необходимост, 
чрез заобикаляне на ремонтиран участък по съседни улици.

Дейностите свързани с натоварване земни почви на камион и натоварване и превоз на 

строителни отпадъци ще се изпълняват своевременно с цел да не се допуска събирането на 

големи количества излишни материали, които ненужно да възпрепятстват движението по 
съответния работен участък.

Районът ще се обезопасява, като ще се поставят предпазни заграждения и 
предупредителна сигнализация. Районът, в който ще се извършват строително - монтажните 
работи ще се загради с предпазна ограда за спиране на достъпа на случайни хора. Предвидените 
оградни пана ще са мобилни и ще позволяват да се разместват според вида на строително - 
монтажната операция в момента. Ще се монтира непрогледна ограда по целия периметъцна 
участъка. Вътрешно за плитките до 1м изкопи и на земните работи е достатъчна и решетъчна 
ограда. Преди започване на изкопните работи, работният участък ще се загради с предпазна 
ограда. Оградата ще се постави така, че работната зона да се изолира от преминаващите хора. 
Освен оградните пана ще се монтира сигнално осветление, което ще се включва/в//гъмната част 
на денонощието,^езависимо дали се работи арз-цка или не. Демонтиранетктна оградата и
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лентата ще става едва, когато са изпълнени всички обратни засипки.

Достъпността до обекта ще е осигурена, благодарение на въведената временна 
организация и безопасност на движение в района на обекта съгласно проекта за ВОБД. 
Дългогодишния ни опит в областта, гарантира осигуряването на всички необходими мерки за 
безопасно преминаване до и в рамките на обекта.

Преди започване на работа по тротоарите предварително ще бъдат съгласувани с 
общината на депа за складиране на строителни и насипни материали (земни маси, трошен 
камък), като се предвижда всички материали от изкопи да бъдат директно натоварвани на 
самосвали и извозвани на съответните депа.

Достъпът до имоти, пред които се извършват изкопни работи за полагане на настилки 
или за оформяне на земното легло ще бъдат снабдени с обезопасителен парапет и временни 
пасарелки (дървени мостчета) за преминаване над изкопа. Зоните около изкопа ще бъдат 
оградени с огради, за да се предотвратят инциденти от падане на граждани.

За осигуряване на достъп до имотите, след разрушаване на съществуващата настилка, 
предвиждаме да изградим временни подходи за входове на сгради.

Изпълнението на ремонтните дейности и извършването на всички СМР, които създават 
затруднения и опасност за движението поради намаляване на широчината или нарушаване на 
целостта на уличната настилка, на тротоарите, както и рязкото влошаване на състоянието на 
тяхната повърхност и др., ще бъдат сигнализирани, съгласно нормативните изисквания. 
Сигнализацията на СМР ще бъде временна, като ще бъде поставена непосредствено преди 
започване на строителните работи и ще бъде премахната веднага след приключване на 
строителството.

Достъп до комунални услуги (обществен транспорт, електроснабдяване, 
сметосъбиране и др.). Основен проблем при извършване на строително - монтажни дейности, 
свързани с изкопни работи в уличното платно ще е необходимостта от прекъсване на 
електрозахранването при наличието на подземни кабели в обсега на СМР. За съжаление 
прекъсването може да се окаже неизбежно, поради характера на извършваните СМР. Екипите 
на изпълнителя ще направят всичко възможно това прекъсване да се ограничи до минимум. Ще 
се осигури необходимия ресурс - технически и човешки за изпълнение на дейностите, за които 
е необходимо прекъсване на електрозахранването за минимален срок с цел намаляване на 
затрудненията за живущите и работещите в района.

Важно е да се отбележи, че вида дейности предвидени за изпълнение (оперативни фази) 
са свързани с ползването на много ресурси (вкл. комунални - вода, електричество и др.), както и 
с генерирането на строителни отпадъци.

В случай на водопроводна авария, следствие на изпълнението на строителните дейности, 
са осигурени екипи с необходимата техника и механизация за незабавно отстраняване на 
аварията по всяко време.

Други комунални услуги, които е възможно да бъдат прекъснати за кратко са телефонни 
услуги, интернет, кабелна телевизия и други, преминаващи в обсега на изпълнение на СМР.

За прекъсването и възстановяването на услугите ще бъде осигурен екип на доставчика на 
всяка една услуга на място, за да бъдат избегнати аварии и да няма забавяне ̂ 'Йри Д. 
възстановяването на достъпа до ел. захранването и услугите.

Прекъсването на комуналните услуги ще бъде ограничено да часовете н 
работно време^от 8:00 до 17:00, като местните потърпевши от временния реж

бТцоприето 
, /ще бъдат
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уведомявани предварително, за да могат да предвидят и предприемат действия за справяне с 
извънредната ситуация. На потърпевшите ще бъде оказано пълно съдействие чрез предоставяне 
на временно електрозахранване с помощта на ел. агрегат.

С цел намаляване затрудненията на местното население и достъпа до комунални услуги 
ще бъдат предприети и следните мерки:

• Минимална дълготрайност на прекъсване на ел. енергията;

• Осигуряване на връзка към временно ел. захранване при авария;

• Осигуряване на безпрепятствено и безопасно преминаване на средствата за 
сметосъбиране през района на строителната площадка;

• Осъществяване на обратна връзка с доставчиците на комунални услуги, посредством 
уведомителни писма, с което се цели координация на строителните работи с други по 
рода си дейности и избягване едновременното „пресичане“ на дейности в един и 
същи участък;

• Укрепване на подземни комуникации при необходимост;

• Работа на няколко екипа едновременно;

• Съгласуване на строителните дейности и работни проекти с всички ведомства и 
експлоатационните дружества, които стопанисват прилежащата инфраструктура;

• Постоянен контакт с всички оператори на мобилни мрежи, TV и интернет.

С цел постигане ефективност на предвидените дейности ще изготвим, изпълняваме и 
актуализираме непрекъснато в хода на строителството “План за организация по време на 
строително - монтажните работи”.

Преди стартиране на същинските СМР живущите по улиците допълнително ще бъдат 
информирани за предприемане на необходимите действия по своевременно освобождаване на 
пътното платно, от паркирани ППС, които да не възпрепятстват изпълнението на строителните 
работи. Собствениците на ППС ще бъдат ориентирани да паркират превозните средства на 
близки до имотите им улици, на места и по начин, по който да не възпрепятстват изпълнението 
на СМР, например в случаите на преминаване на тежка механизация или едрогабаритна 
техника.

Отговорни за реализиране на всички предвидени мерки за намаляване на дискомфорта 
на местното население ще бъдат Техническия ръководител и Специалистът по безопасност и 
здраве.

Техническият ръководител ще координира всички свои действия по осигуряване на 
временната организация за безопасност на движението с представителите на Възложителя.

От страна на Техническия ръководител ще се осъществява ежедневен контрол, чрез 
извършване на огледи и своевременно попълване на контролен лист.

При възникване на авария, водеща до невъзможност за преминаване по трасето ще бъдат 
използвани алтернативните обходни маршрути.

С цел намаляване на негативните последици при изпълнението на-обекта върху 
живущите в населеното място ще приложим следните методи и механизми:

Ще бъде вцредена временна организация на
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• При необходимост ще се използват съществуващите възможности на сервитута за 
преминаване, вместо да създават нови такива;

• При нарушен достъп на транспортните средства на бърза помощ, пожарна и аварийна 
безопасност, КАТ - служба „Полиция“ и други държавни и/или общински служби, в 
зоната на работите в съответния участък, ще се осигури възможност за достъп, чрез 
позиционирането на преградни съоръжения с табела „вход/изход“ на оградената зона.

• Ще бъде извършвано своевременно извозване на формираните строителни отпадъци 
от изпълняваните изкопни работи и ремонтни дейности;

• При доставка на материали депонирането им на временни площадки ще бъде така 
извършено, че да не затруднява движението на местното население - пешеходци и 
превозни средства и ще бъде предварително съгласувано с Възложителя;

• За да се намалят емисиите прах, в следствие на доставката на трошения камък и по 
време на същинското строителство, улицата ще се оросява в зависимост от 
атмосферните условия;

• Работата на машините ще бъде съобразена времево с часовете за почивка /от 14:00 до 
16:00 часа/;

• Когато не се изисква от Възложителя, няма да се допуска работа през нощта;

• При изпълнението на обекта организацията ни ще бъде съобразена с осигуряване 
необходими комфорт за населението през почивните дни, като не изпълняваме СМР, 
съпроводени от шум и вибрации;

По време на строителството с цел опазване здравето на преминаващите и не допускане 
на предпоставки за инциденти ще ограждаме площадката в частта, в която се работи активно;

• Информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно 
планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, 
избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на 
материал;

• Ще се извършват редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с 
цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат 
своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се 
ограничи разпространението;

• При маневриране на тежки строителни машини ще се внимава да не се нараняват 
дърветата при строителната площадка. При работа в близост до тях ще се вземат 
мерки - завиване със зебло, ограждане и др. за предпазване или предвидените работи 
ще се извършват ръчно;

• За ограничаване шума при извършване на строителните дейности и използването на 
строителните машини няма да се допуска работа извън регламентирания от Общината 
ред. При извършване на дейността, свързани с получаването на по-голям шум от 
строителните машини, ще се ползват подвижни шумозащитни пана от РУС материал.

Асфалтовите работи ще бъдат изпълнявани последователно първо по едната и 
непосредствено след това по другата пътна лента, като през целият период на

ремонтираните участъци.
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При идентифициране на други рискове, свързани със затруднение достъпа на местното 
население по време изпълнението на СМР, опитният екип осъществяващ ръководството на 
обекта ще предприеме необходимите действия за тяхното минимизиране и отстраняване.

Отговорните лица ще имат ежедневен ангажимент да проверяват дали се изпълняват 
необходимите мероприятия, чрез попълване на информационен лист, който да доказва 
осъществяването на контрол по изпълнението на мерките.

Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 
работите относно предстоящи строително - монтажни работи.

За да се осигури информираност на населението и гостите в община Вършец по 
отношение на предвидените за изпълнение строително - монтажни работи с цел минимизиране 
на евентуалните неудобства, които биха могли да възникнат ще се предприемат необходимите 
подходящи действия.

Сами по себе си предвидените СМР са с обществено значение, с оглед на което ще се 
разгледат достатъчно реално приложими начини за информираност, с цел достигането й до по- 
голям кръг от заинтересовани лица - постоянно и/или временно пребиваващи.

Задълженията си по отношение на общественото внимание ще изпълним, чрез 
осигуряване на пълна прозрачност за подхода на изпълнение, вида и продължителността на 
строителните работи, поставяне на информационни и предупредителни табели илюстриращи по 
подходящ начин спецификата на работите.

В началото и в края на всеки от ремонтираните участъци ще се поставят информационни 
табели, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 13 от Наредба №2 от 22 Март 2004 
г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.

За да е общодостъпна информацията ще се използват основните видове средства за 
масова информация, в т. ч. местни/регионални: печатните медии - вестниците и списанията; 
електронните медии - радиото (радио каналите) и телевизията (ТВ каналите), информационните 
агенции, Интернет (интернет страницата на Община Вършец) и др., осигуряване на печатни 
материали (съобщения, листовки или флаери). Възможност за назначаване на медиатор, който 
ще посредничи между Изпълнителя и местното население, държавните и/или общинските 
служби.

Друга мярка за намаляване затруднението на населението ще е информирането на 
жителите за предстоящите строително - монтажни работи. Информираността е много важна при 
изпълнението на такъв вид дейности, тъй като оказва влияние превантивно и жителите имат 
възможността да преценят маршрутите си. Това постигаме чрез информационни табели и 
разпространяване на информацията посредством средствата за масова информация, както и 
чрез уведомителни писма до всички сгради, учреждения, магазини, павилиони и др.

Когато при изпълнението на строителните работи се прекратява временно достъпът до 
прилежащите имоти, за сроковете на затварянето на движението, ще информираме 
заинтересованите лица.

На обекта ще бъде извършена предварителна експертна оценка на риска, в която ще 
бъдат описани конкретните мерки за предотвратяване на инциденти и улеснен достъп до имоти 
на граждани - ще бъдат точно определени местоположението на временни депа за строителни 
материали, местоположение на пасарелки за преминаване на пешеходци, време площи за
домуване на строителна техника (та, така че да не се репятства
преминаването на транспортните

т

о на ютъци.
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На страницата на Община Вършец ще бъде качено съобщение за изпълнението на 
съответните видове строително - монтажни работи, което ще се актуализира в случай на 
необходимост, в зависимост от изпълнението на работите.

Чрез основните видове средства за масова информация - местни вестници, местни радио 
и телевизионни канали, както и на интернет страниците на информационните агенции ще бъде 
публикувана информация за стартирането и продължителността на предвидените за изпълнение 
СМР, като ще се представи конкретна информация за всеки един от работните участъци.

Допълнително ще се осигурят подходящи печатни материали (листовки или флаери), 
които ще съдържат пълна информация за предвидените за изпълнение СМР.

Делегиране на правомощия на медиатор, назначен от нас, който да изпълнява функцията 
на посредник между между Изпълнителя и местното население, държавните и/или общинските 
служби.

С цел намаляване затрудненията на местното население и достъпа до имоти ще бъдат 
предприети и следните мерки:

• Предварително планиране и координиране на всички дейности, които оказват пряко 
влияние върху достъпа около зоната на строителство за целия период на изпълнение;

• Предварителна информираност - поставяне на информационни табла, табели, знаци - 
в района поръчката;

• Предварително обявяване за извършване на строителни дейности след получаване на 
разрешение за строеж. Подадената от страна на Изпълнителя информация 
(времетраене, местоположение и т.н.), ще се разпространи посредством средствата за 
масова информация. По този начин заинтересованите страни (живущи, местен 
бизнес, обществен транспорт, доставчици на комунални услуги) ще са уведомени за 
създадените ограничения, като ще се дава възможност и за обратна връзка;

• Етапно изпълнение на обекта съгласно графика и проекта за временна организация с 
цел гарантиране на достъпа;

• СМР ще се изпълняват на етапи съгласно проекта за ВОБД. Поетапно ще се 
изпълняват дейностите при ограничаване на движението в участъците;

• Ще бъдат предприети дейности за комуникация и осигуряване на достъп на местния 
бизнес в зоните, които са засегнати от строителството - мостчета и пасарелки до 
търговски обекти и административни сгради;

• Ще бъде осигурен достъп на пожарни коли, бърза помощ, полиция и др.;

• Ще бъдат взети всички мерки за предпазване на околните територии и имоти от 
евентуални вредни последици, както и срещу запрашаване и замърсяване на околната 
среда (описани по-долу);

• Ограничаване строителните дейности и съпътстващите ги логистични дейн 
пиковите часове на трафика в района поръчката;

• Осигуряване на обходни маршрути за доставка или за временно ползване от страна 
на участниците в трафика (когато това е необходимо). Всички предложени обходни 
маршрути ще са предварително съгласувани и одобрени от Възложителя, на база на 
проект

75



„СТЕФСТРОИ 2010” ЕООД Монтана

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

• Обиколни пешеходни пътеки, рампи за инвалиди, мостчета и парапети, за безопасно 
преминаване на пешеходците;

• Работата на машините ще бъде съобразена времево с часовете за почивка /от 14:00 до 
16:00 часа/;

• Свеждане до минимум на неудобството, причинено от транспортирането на 
материали и строителни дейности. Внимателно ще бъдат планирани придвижването 
и строителните дейности, транспортни графици и маршрутите, използвани от 
превозните средства; При доставка на материали /трошен камък, пясък и др./ 
депонирането им на временни площадки ще бъде така извършено, че да не 
затруднява движението на населението в района - пешеходци и превозни средства;

• Избягване на ненужно паркиране на работната техника, както и съхраняване на 
материал;

• До входове (с указателни табели, сигнални ленти или оградни пана, нощна 
сигнализация);

• До паркоместа (постоянен достъп, указателни табели, опазване на зелените площи);

• Нежелан достъп на външни лица (прегради, охрана)

Реализацията на проекта ще доведе до необходимостта от запознаване на всички 
заинтересовани лица с вида и продължителността на строително - монтажтние работи. 
Необходимостта, от която ще се покрие с поставянето на подробни информационни табели, 
осигуряващи необходимата информация за планираната продължителност на работите, вида им, 
етапност на работите, координати за контакт. За откриване на строителната площадка като 
строител ще поставим на видно място информационната табела за строежа и при необходимост 
ще я актуализираме. Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването 
на строежа ще извършваме оценка на риска, която ще обхваща всички етапи на договореното 
строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.

За осъществяването на контрол по изпълнението на мерките за публичност и 
информираност на населението ще отговаря Техническия ръководител.

Всички печатни и електронни публикации и информационни материали, свързани с 
реализацията на проекта ще отговарят на необходимите изискванията за съдържание, пълнота и 
визуализация.

На информационните табла на местните структури на държавните институции и на 
кметството ще бъдат поставени съобщения.

Осигурените печатни материали (листовки или флаери), ще бъдат разпространени като - 
една част от тях ще се раздават на минувачите, друга част ще бъдат пуснати в пощенските 
кутии на живущите на улицата, а останалата част ще се оставят на видни места на портите и 
оградите на имотите, в Община Вършец, в пощенския клон, и в другите сгради и служби с 
обществено предназначение.

Медиатора ще изпълнява ролята на независим субект в строителния процес, който 
безпристрастно ще отразява евентуалните проявления на отрицателно влияние на строителния 
процес върху ежедневието на постоянно и временно пребиваващите граждани.

Медиатора ще приема писмени и устни въпроси свързани с битови проблеми, ежедневно 
задавани от жителите, както и други лица (живущи и/цлд. пребиваващи в населещ^гр място).
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Медиатора ще има персонален ангажимент да познава проблемите на местното 
население, с оглед своевременното им разрешаване и не затрудняване на обичайните им 
дейности.

Медиатора от своя страна ще информира Техническия ръководител, за всички 
съществени проблеми, които нарушават естествения ритъм на постоянно и временно 
пребиваващите граждани.

Прекъсването на комуналните услуги ще бъде ограничено да часовете на общоприето 
работно време от 8:00 до 17:00, като местните потърпевши от временния режим, ще бъдат 
уведомявани предварително, за да могат да предвидят и предприемат действия за справяне с 
извънредната ситуация. На потърпевшите ще бъде оказано пълно съдействие чрез предоставяне 
на временно електрозахранване с помощта на ел. агрегат.

Отговорните лица ще имат ежедневен ангажимент да проверяват дали има необходимост 
—> от допълнителни информационни материали и на какво ниво е информираността на

населението, чрез попълване на информационен лист, който да доказва осъществяването на 
контрол по изпълнението на мерките.

Дата: 28 / 02 / 2020 г. 
Име и фамилия: Ангел Иванов 

Длъжност: Управител 
Наименование на участника: „СТЕФСТ^^^е^О“ ЕООД

Подпис и печат: /и ад Л
|м
iv-J glWAHAj| га I



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Приложение №3

Долуподписаният /пата Ангел Иванов Стефанов,
с ЕГН 7510143205, лична карта №641051933, издадена на 11.10.2010 г. от МВР - Монтана 
в качеството ми на Управител

на „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД,

с ЕИК: 201144735, актуален телефон: 096/300 893 
факс: 096/ 300 893; електронна поща stefstroi@mail.bg.
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 
улична мрежа в гр. Вършец“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана 
от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, включително минимална цена на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще 
спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта 
на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната 
страница на компетентния орган Министерство на Финансите - МФ, а именно на 
https://www.minfm.bg/. в рубриката „Данъчна политика“;

б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта 
на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на 
компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в 
https://www.moew.govemment.bg/. в рубриката „Законодателство“

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта 
на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на 
електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - 
МТСП, а именно на https://www.mlsp.govemment.bg/bg/law/index.htm/. в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни.

Дата: 

Име и фамилия: 

Длъжност: 

Наименование на участника:

Подпис и печат:

28 / 02 / 2020 г.



Приложение №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната.....................
с ЕГН...................... , лична карта № издадена на .г. от

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК:.............................................................. , актуален телефон:
факс:................................................. ; електронна поща................. /

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

улична мрежа в гр. Вършец“

твена поръчка

, f  \
1  % \

..........

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

В офертата на представлявания от мен участник..... (посочете наименованието
на участника) в част: ....................................[..........f............. (посочва се коя част конкретно
от офертата) от стр...........  до стр..... .......... има конфиденциална по отношение на
търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорностт а по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата

Име и фамилия 

Длъжност _

Наименование на участника 

Подпис и печат:

Забележка: Деклапаиията по чл. 102, ал. (1) ЗОП не е задължителна част от 
офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на 
основания за това.

Забележка: Участнииите не могат да се позовават на конфиденциалност по 
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 
102, аз. (2) от ЗОП



Приложение № 5

Наименование на Участника: „ Стефстрой 2010“ ЕООД

Седалище и адрес по регистрация: Гр. Монтана 3400, ул. Граф игнатиев №24
Представлявано от: Ангел Иванов Стефанов - Управител

Булстат/ЕИК: 201144735

Точен адрес за кореспонденция:
РП България, гр. Монтана 3400, ул. Граф 
Игнатиев №24

Телефонен номер: 096/300 893

Факс номер: 096/300 893

E-mail: stefstroi@mail. bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. (3), т. 2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“, Ви представяме нашето ценово 

предложение, както следва:

I. Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка на обща цена в 
размер до 115 250,00 лева (сто и петнадесет хиляди, двеста и петдесет лева и 00 стотинки) 
без вкл. ДДС или 138 300,00 лева (сто тридесет и осем хиляди и триста лева и 00 стотинки) 

с ДДС.

II. За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№ Дейност Мярка
Ед. цена без 

ДДС, лв.
Ед. цена с ДДС, 

лв.

1

И зк ъ рп в ан е  на  еди н и ч н и  д уп к и  в асф ал тоб етон ов и  

наст илки с дебелина 4 - 6  cm., включващо следните 
дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 
на строителните отпадъци, почистване на основата, 
наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонова 
смес, валиране и обработване на фугите с битум

т 2 27,60 33,12

2

П р еасф а л ти р ан е  на а сф а л то бет о н ов и  н аст илки,

включващо следните дейности: фрезоване/разваляне на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 
извозване на строителните отпадъци, почистване на 
основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 
полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 cm в 
уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 
настилка, оформяне на връзката със съществуващите 
улици.

т 2 18,13 21,76

3

Н ап рав а на пъ т на осн ов а за  лок а л н и  рем он ти  от
несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи 
(изкоп и премахване на неподходящ пласт, натоварване и 
извозване на строителните отпадъци, доставка на 
несортиран трошен камък с подбрана зърнометрия, 
полагане, подравняване, профилиране и уплътняване)

т 3 34,46 41,35

4

К ор и гир ан е н и в о то на р ев изи он ни  ш ахти  и ул ич ни  

оттоци  до нивото на асфалтобетоновата настилка, 
включително всички свързани с това разходи

бр. 66,42 79,70



III. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните
цени на видове СМР и дейности:

- средна часова ставка 5;00 лв./час

- допълнителни разходи върху труд 80,0 %

- допълнителни разходи върху механизация
Тежка - 35,0 % 

Лека - 25,0 %

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-
риалите от производител, вносител или официален дистрибутор 8,0 %

- печалба 10,0 %

IV. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. Единичните цени на видове работи СМР и дейности са определени на база посочените 

по-горе елементи на ценообразуване.
2. Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи за извършване на 

строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за 
извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и 
заплащането на труда, изготвянето на схеми за ВОБД, временната организация на движението, 
депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на 
строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходи за 
лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането 
на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи 
разходи, неупоменати по-горе, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите 
от обхвата на обществената поръчка.

3. Цената за изпълнение на всяка дейност от обществената поръчка е окончателна 
и не подлежи на увеличение.

4. В единичните цени на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и 
материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на 
измерване, в това число допълнителните разходи и печалба.

5. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените цени.

6. Предложената цена за всяка дейност е определена при пълно съответствие с условията 
от документацията за участие в обществена поръчка.

V. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:
1. Ако при прегледа и оценката на представената от нас ценово предложение се установи 

несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи 
редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от 
участие в процедурата.

2. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на 
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е 
постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на 
нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване 
на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

3. При установяване на аритметично несъответствие между цените за отделните изброени 
дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС, за меродавни ще се приемат тези без 
включен ДДС.

4. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” 
елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в 
процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в 

проекта на договора, представен към документацията.



При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни и се задължаваме да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора 
в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

При условие че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, 
посочваме следната банкова сметка, по която да бъдат извършвани всички плащания по 
договора за изпълнение на обществената поръчка:

Наименование на обслужващата банка „Първа Инвестиционна Банка”, клон Монтана
IBAN BG 25 FINV 9150 1015 2478 48

BIC код на банката FINVBGSF

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно е писменото 
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 
споразумение между двете страни.

Забележка: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета 
на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.
Всички разходи, които избраният изпълнител направи след изчерпване размера на предвидените 
разходи, ще бъдат изцяло за негова сметка.

Дата 28 / 02 / 2020 г. 

Име и фамилия: Ангел Стефанов

Наименование на участника: „ 

Подпис и печат:

Длъжност: Управител

А /  ^ % 0“ ЕООД

о



Дата и място на сключване: 11.07.2019 г., гр. София

V-

Дружеството е част от Група Дженералм, вписана под №  26 в за надзор на застрахователните компании (1VASS) в Италия.



на лицето, подпис/ *
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ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н А  П О Л И Ц А  

Jft 15 00-1 30-2020-00377

ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177, с адрес София 1301, ул. Света София № 7, с Разрешение за извършване 
н̂а застрахователна дейност № 9/15.06.1998г. на НСЗ и допълнителен Лиценз за издаване на Застраховка Гаранции, 

ьгласно Решение № 1384 -  03  от 31 октомври 2017 г., приема да застрахова, съгласно Общите условия на 
дружеството по Застра хов к а  „ Г а р ан ц и и ” и срещу платена застрахователна премия:

Застрахо в ащ : Наименование:

Адрес по 

регистрация: 
Представляван от:

З аст р а хо в ан / Наименование: 
В ъ зл ожи тел : Адрес по

регистрация: 

Представляван от

"С Т Е Ф С Т Р О И  2010"  Е О О Д

град Монтана 3400, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 

Зинаида Александрова Герасимова -  управител

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Ш Е Ц

гр. Вършец 3540, бул.“България“ № 10

инж. Иван Михайлов Лазаров -  кмет

Тел.:

ЕИК: 201144735

Тел.:
ЕИК: 000320655

О бек т  и об хв ат  на 

застра хов к ат а:

С рок  на  

застр ахо в к ата  

/в а л и д н о ст  на  

гаранция та:  

За ст ра хов а тел  н о  

покр ити е:

Изпълнение на Задължения, съгласно Договор с предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. 
Вършец“ .

Застраховката има действие само на територията на Република България.

4 месеца Начало: 18.05.2020 г. Край: 30.09.2020г.

П о вод  за  

пр ед я в я в а не  на  

претенции :  

Л и м и т  на  

о т го в о р н о с т /  

Заст ра хов а телна  

сум а:  

Застраховащ ия:  

ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177 в качеството на Застраховател, СЕ 
ЗАДЪЛЖАВА, в случай на частично и/или изцяло неизпълнение на задължения на 

Застраховащия спрямо Застрахования (наричани Гарантираните задължения), чието правно 
основание е определено със следните документи (наричани Гарантиран 

Договор/Ангажимент): Договор с предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“ да плати 
на ЗАСТРАХОВАНИЯ вместо ЗАСТРАХОВАЩИЯ, всяка сума, която не надвишава общо 

Застрахователната сума, при получаване при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на писмено искане 

(Претенция) от ЗАСТРАХОВАНИЯ, съдържащо декларацията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, че: 
ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, не е изпълнил някое от Гарантираните си задължения, придружено с 
описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение.

Неизпълнение на задължения на Застраховащия спрямо Застрахования, съгласно Договор с 
предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“ : “Гаранция за изпълнение“ .

•  5 762 ,5 0 л ев а  за всички претенции през срока на застраховката.

Не се договаря

20 0.00  лв.

4 ,00  лв.

20 4.00  лв , (сл ов ом : Д в еста  и ч етир и л ев а ),

Платима еднократно до 12.05.2020г. по банкова сметка в “Общинска банка“ АД; IBA N:

BG 52 SOMB 9130 10 32593909; BIC: SOMBBGSF.
Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия.

1. Размерът на лимита на отговорност (гаранцията) се намалява пропорционално със 
стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на 
настоящата застрахователна полица. Размерът на обезщетението по Полицата не 
може да надвишава посочената в Полицата Застрахователна сума или нейния 
актуален размер към момента на предявяването.

2. Застраховащият се задължава да уведомява Застрахователя за изпълнението на 
Гарантирания Договор/Ангажимент, в това число за всяко обстоятелство, 
представляващо основание за намаляване размера на Гаранцията и да му представи 
документите, които го удостоверяват.

3. Застрахователят не дължи обезщетение, ако към датата на сключване на



застрахователния договор е било известно на Застрахования, че Застраховащият е ^  
бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, • 

или има молба за откриване на производство по несъстоятелност; или ^
Застраховащият има просрочени парични задължения или е искал разсрочване на * 

такива задължения; или от страна на Застраховащия е направен пълен или 
частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с гаранцията договор, или 
е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг; или друго 
(каквото и да е то) обстоятелство, предполагащо влошено финансово състояние 
на Застраховащия или някакви обективни или субективни пречки за 
изпълнение на задължение на Застраховащия, свързани с Гаранцията;

4. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за;
4.1. вреди, причинени на Застрахования, вследствие изменение на основния Договор, 

при условие, че не е постигнато съгласие със Застрахователя за изменение на 

договора за застраховка (гаранция);
4.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите 

на Договора;
4.3. вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески 

действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни 
действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестиране, разрушаване 
или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на 

власт);
4.4. вреди, покрити по други застраховки или други Гаранции;
4.5. при умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования, лицата които

го управляват или представляват, неговите служители, които действия с а ^  
предизвикали застрахователното събитие; както и ако събитието произтича от 
действия на Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;

4.6. неизпълнението, от страна на Застраховащия, е възникнало в следствие на 
изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни 
административни мерки, наложени на Застрахования, с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган, за извършени нарушения или престъпления или при 

проявяване на посочени в закона предпоставки;
4.7. Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител 

е извършил действие или бездействие, свързано пряко или косвено с гарантирания 

ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс;
4.8. в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на 

Застраховащия се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които се 
окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на. 
задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане;

4.9. страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират 
застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни 

данни за застрахования риск или застрахователното събитие;
4.10.3астраховащият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския 

закон;
5. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на>^ 

сроковете и условията на Гарантирания Договор/Ангажимент, което може да 

увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застраховащия в случай на вина, 
или може да продължи срока на Договора. Получаването на съгласие от страна на 
Застрахователя за изменението на Полицата (поради изменение на Гарантирания 
Договор/Ангажимент) ще се извърши на основание съвместно искане от 
Застраховащия и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с 

документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са 
довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицата.

6. Гаранцията е лично за Застрахования и не може да бъде прехвърляна.

7. След изплащане на застрахователно обезщетение:
7.1. Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховащия, 

съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на 
Застраховащия към Застрахования, до размера на платените като обезщетение 
суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва 
всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на 
Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу 
Застраховащия и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията на 
Застраховащия към Застрахования;

7.2. Застраховащият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на 
Гаранцията в срок до 15 - работни днн, считано от датата на получаване на 

писмена покана от страна на Застрахователя.



8. Отказът на Застрахования или Застраховащия от каквито и да било регресни права 
няма сила спрямо Застрахователя.

Уведомяване при Всяко писмено искане за плащане, следва да бъде получено на адрес ЦУ на ЗАД "ОЗК- 

Застраховане” АД; София, ул. “Света София”, №7, ет.5., не по -къ сно  от  край ния  ср о к  на 
Застраховката.

Договор с предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“, Общи условия на 
Застрахователя по Застраховка „Гаранции“, Заявление-въпросник.
Получил съм подписан екземпляр от Общите условия по застраховка „Гаранции“, 
представляващи неразделна част от настоящата полица, запознат съм с тях и ги приемам:
В три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.
07.05.2020 г.

Приложения:

v



I. П РЕ Д М Е Т НА З А С Т Р А Х О В К А Т А  И 

ЗА С Т РА Х О В А Т Е Л Н О  П О К Р И ТИ Е :

Чл.1. (1) По реда на настоящите Общи условия, ЗАД „ОЗК -  
Застраховане” АД, наричано по-долу за краткост 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ/ГАРАНТ. срещу платена премия, 
осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно 
неизпълнение на:

] .договорни отношения между Застраховащия/Огговорния 
и Застрахования/Бенефициента или
2. съответната нормативна уредба, 

от което възникват задължения за плащане на Гарантираните 
суми в полза на Застрахования, съгласно предвиденото в тези 
Общи условия и в допълнителните договорености в Полицата.
(2) В зависимост от характера на гарантираното задължение 
на Застраховащия, договореното застрахователно покритие 
обхваща:

~'1. Гарантиране на митнически задължения на Застраховащия 
(вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско 
законодателство;

2. Гарантиране изпълнението на договорни задължения на 
Застраховащия, в това число:
2.1. за доставка на стоки и/или извършване на услуги и/или 
строително-монтажни работи;
2.2. за възстановяване на авансово плащане от страна на 
Застраховащия, при условията предвидени в договора;
2.3. за добро изпълнение;
2.4. за разплащане с подизпълнители и/или доставчици;
2.5. за поддръжката на доставени или предадени по договор 
стоки, строителни обекти, съоръжения, оборудване и други;

3. Гаранции за участие на Застраховащия в търг (конкурс) или 
процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, 
когато при спечелване на търга, конкурса или поръчката

< Гаранцията за участие се трансформира в Гаранция за добро 
изпълнение;

4. Други Гаранции, одобрени изрично от Застрахователя и 
описани в Полицата.

'"'Чл.2. (1) Застраховка Гаранция представлява твърд и 
неотменим ангажимент, поет от Застраховащия и 
Застрахователя, относно плащането в полза на Застрахования 
на обезщетение в размера на Застрахователната сума, в случай 
че Застраховащият не изпълни или изпълни неподходящо (от 
гледна точка на количеството, качеството или на договорения 
период) Гарантираните задължения, подробно описани в 
Договора между Застраховащия и Застрахования.
(2) Застраховката има действие само на територията на 
Република България.

II. С К Л Ю Ч ВА Н Е  НА ЗА С Т Р А Х О В К А Т А , Ф О Р М А , 

Д Е Й С Т В И Е  И П Р ЕК Р А ТЯ В А Н Е

ЧлЗ. Застраховката се сключва въз основа на попълнено от 
Застраховащия Заявление - Въпросник, в което той посочва 
всички обстоятелства, които са му известни и са от значение за 
риска.
Чл.4. Застраховащият е длъжен да отговори на поставените в 
Заявлението - Въпросник въпроси, като посочи всички 
обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение

О Б Щ И  У С Л О В И Я
ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ”

за оценката на риска от Застрахователя и условията, при които 
застрахователният договор може да бъде сключен.
Чл.5. Ако Застраховащият не изпълни задължението си по чл.4, 
Застрахователят има право:
а) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да 
прекрати сключения застрахователен договор, като задържи 
платените премии и запази правото си да иска и плащането на 
премиите за периода до прекратяване на договора;
б) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да 
поиска изменение на договора в случаите, когато съзнателно 
обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв 
характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други 
условия. Ако Застрахованият не приеме предложението за 
промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се 
прекратява с последствията по чл.5, б. „а“;

 в случай, че е настъпило основание за претенция за 
обезщетение, Застрахователят може да откаже изплащане на
застрахователно обезщетение. ако неточно обявеното или
премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за
настъпване на събитието:
Чл.б. Ако Застраховащият е сключил договора чрез
пълномощник или за сметка на трето лице или Застраховащият е 
лице, различно от Застрахования, достатъчно е укритото 
обстоятелство да е било известно на Застрахования или 
пълномощника му, съответно на третото лице или 
Застраховащия;
Чл.7.(1) Ако при сключване на договора, обстоятелството по чл.4 
не е било известно на Застраховащия и на лицата по чл.6, 
Застрахователят има право в двуседмичен срок от узнаването да 
предложи изменение на договора.
(2) Ако Застраховащият не приеме предложение по ап.1 в 
двуседмичен срок от получаването , Застрахователят може да 
прекрати договора, за което писмено уведомява Застраховащия и 
Застрахования. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят 
възстановява частта от премията, която съответства на 
неизтеклия срок на договора.
(3) При настъпване на застрахователното събитие преди 
изменението или прекратяването на договора, по реда на 
настоящите условия или по реда. уговорен в полицата, 
Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно 
обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението 
между размера на платените премии и на премиите, които трябва 
да се платят според реалната рискова ситуация.
Чл.8 (1) По време на действие на договора Застраховащият е 
длъжен да обяви пред Застрахователя всички новонастъпили 
обстоятелства, за които при сключването на договора 
Застрахователят е поставил писмено въпрос. Обявяването на 
обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването 
им.
(2) При неизпълнението на задължението по ал.1 се прилагат 
съответно чл.5 и чл.7.
Чл.9. Ако при сключване на застрахователния договор 
Застраховащият си е послужил с измама укрил е или е въвел 
Застрахователя в заблуждение относно обстоятелствата, 
посочени в чл.4, Застрахователят има право да прекрати 
застрахователния договор, като платените от Застраховащия 
премии не подлежат на връщане.
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Чл.10. Застраховката е валидна само по отношение на изрично 
посочените и ясно индивидуализирани в полицата задължения на 
Застраховащия.
Чл.11. Формата на застрахователния договор е Застрахователна 
полипа, заедно с приложените и представляващи неразделна част 
към нея:

* настоящи Обши условия,
• документите, пораждащи гарантираното задължение,
- Запис на Заповед, издаден от Застраховащия в полза на 

Застрахователя, за обезпечаване на вземанията му, в 
случай на плащане по Гаранцията.

- както и други приложения и добавъци ако има такива. 
Договорът за застраховка е в сила след заплащане на 
договорената премия в него.
Чл.12. (1) Действие на застрахователния договор е 12 месена.
(2) Застрахователният договор може да се сключи и за срок 
различен от 12 месена, ако е постигнато съгласие между 
страните, отразено в полицата.
(3) Застрахователният договор има действие от 00:00 часа на 
деня посочен в застрахователния договор за начало, при условие, 
че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска 
от нея при уговорено разсрочено плащане. Застраховката изтича 
в 24:00 часа на деня посочен в полицата за край на 
застрахователния договор.
(4) При удължаване срока на гаранцията Застрахователят по своя 
едностранна преценка може да приеме удължаването на срока на 
застраховката по силата на Добавък към полицата, подписан по 
реда за сключване на нов застрахователен договор, като начисли 
допълнителна застрахователна премия.
Чл.13. Застрахователният договор може да бъде прекратен по 
всяко време от всяка от страните, както следва:
а) от Застрахователя с 15 -  дневно писмено предизвестие , което 
тече от датата на получаването му от Застрахования.
б) от Застраховащия или от Застрахования, с писмено 
уведомление, като прекратяването е в сила от датата на 
получаване от Застрахователя на уведомление за прекратяване. В 
този случай прекратяващата страна е длъжна да върне на 
Застрахователя оригиналната полици (всички екземпляри от нея, 
когато е издадена в повече от два оригинални екземпляра) и 
всички прилежащи документи към нея.
Чл.14. При предсрочно прекратяване на застрахователния 
договор от Застрахователят, същият връща на Застраховащия 
част от платената застрахователна премия, пропорционална на 
неизползвания остатък, като от нея се приспадат направените 
разходи от Застрахователя.
Чл.15. При предсрочно прекратяване на застрахователния 
договор от Застраховащия, същият има право да получи част от 
платената застрахователна премия, пропорционална на 
неизползвания остатък , от застрахователния срок, намалена с 
размера на административните разходи и то при условия , че не 
са платени и не предстои да се изплащат застрахователни 
обезщетения.
Чл.16. Застрахователният договор се прекратява и при 
изчерпване на лимитите на отговорност по застраховката в 
резултат на изплатени обезщетения или при отпадане на 
застрахователен интерес.
Чл. 17. При предсрочно прекратяване на застрахователен 
договор, по който са изплатени или предстои да се изплащат 
обезщетения , частта от премията за неизтеклия срок на 
застраховката не се връща, а неиздължената премия за времето

на прекратяването на застраховката се дължи от Застраховащия 
или се удържа от предстоящото за изплащане обезщетение.

111. И ЗК Л Ю Ч ЕН И  РИ С К О ВЕ

Чл. 18 Застрахователят не дължи обезщетение в следните случаи:

(1) към датата на сключване на застрахователния договор е било 
известно на Застрахования:

- че Застраховащият е бил в неплатежоспособност или в 
процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има 
молба за откриване на производство по 
несъстоятелност, или

- че Застраховащият има просрочени парични задължения 
или е искал разсрочване на такива задължения, или

- от страна на Застраховащия е направен пълен или 
частичен отказ от изпълнение на задължения по 
свързан с гаранцията договор, или е направено 
предложение за прехвърляне на собственост срещу 
дълг, или

- друго (каквото и да е то) обстоятелство, предполагащо 
влошено финансово състояние на Застраховащия или 
някакви обективни или субективни пречки у  _ . 
изпълнение на задължение на Застраховащия, свързани с 
Гаранцията;

(2) при форсмажорни обстоятелства (събития) изцяло 
зависещи и дължащи се на непредвидими, непрогнозируеми 
събития или непреодолима сила независещи от волята или 
действията на едно или повече лица и в този смисъл не 
подлежащи на предотвратяване; всякакви природни бедствия, 
характерни или не за определен регион; атомни и ядрени 
експлозии; въздействие на радиоактивни и химически 
продукти и замърсявания от тях; йонизираща радиация; 
глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч 
пожари и епидемии; правителствени забрани (ембарго); 
гражданска война; вълнения; стачки; бунтове; локаут; 
всякакъв вид безредици; терористични или военни действия; 
война (обявена или не); вражеско нахлуване и/или действия; 
военен преврат; военно положение; военни учения; саботаж; 
заговор; конфискации; експроприация; разрушаване по 
нареждане на централна или местна власт, както и наложени от 
официалните власти промени, действия или бездействия; други 
събития със сравним ефект, в резултат на които е нарушс.^. 
нормалния обществен ритъм на живот, респективно 
възможността за безпрепятствено изпълнение на поети 
ангажименти между две или повече страни по сключени 
договори и споразумения;
(3) при незаконни действия, включително нарушение на 
разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и 
договорите, Кодекса за застраховането или друг действащ 
нормативен акт;
(4) измамнически действия, умисъл или груба небрежност на 
Застраховащия или на Застрахования, негови представители, 
служители или свързани с него лица, в това число действия, 
целящи неоснователно обогатяване от застраховката;
(5) глоби и други административни наказания и пропуснати ползи;
(6) несъгласувани със Застрахователя промени в задълженията по 
гаранции (включително и промени в съответния Договор, съгласно 
който възниква/' се определя Гарантираното задължение, в т.ч. и 
съответния Договор за възлагане на обществена поръчка);
(7) промени в икономическите условия в страната, които 
могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, 
съгласно чл. 307 от Търговския закон;
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(8) умишлени или с груба небрежност действия на 
Застрахования/Бенефициента, лицата които го управляват или 
представляват, неговите служители, които действия са 
предизвикали застрахователното събитие;
(9) събитието произтича от действия на Застраховащия и/или 
Застрахования, които противоречат на императивните правни 
норми;

(10) с нормативен акт на държавен орган е въведен 
мораториум върху плащанията на задълженията;
(11) неизпълнението на договорните отношения от страна на 
Застраховащия, са възникнали в следствие на изпълнение на 
наказания, имуществени санкции или принудителни 
административни мерки, наложени на Застрахования с влязъл 
в сила акт на компетентен държавен орган за извършени 
нарушения или престъпления или при проявяване на посочени 
в закона предпоставки;
(12) Застрахования или лице, което го управлява или 
представлява, или негов служител е извършил действие или 
бездействие, свързано с пряко или косвено с гарантирания 
ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния
кодекс;

(13) в случаите, в които неизпълнението на договорните 
условия от страна на Застраховащия се дължат на действия 
или бездействия на Застрахования, които се окачествяват като 
забава или се дължат на упражнено срещу него право на 
задържане, възражение за неизпълнен договор или 
възражение за прихващане, както и при вреди в резултат на 
поета от Застрахования отговорност по договор или 
споразумение, които не биха възникнали на друго правно 
основание;
(14) страните по договора, съдържащ условия за гаранционен 
ангажимент инсценират застрахователното събитие или 
умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за 
застрахования риск или застрахователното събитие:
(15) Застраховащият и Застрахования са свързани лица по 
Смисъла на Търговския закон;
(16) Застрахования или лице, което го управлява или 
представлява, или негов служител е допуснал грешки и/или 
пропуски при изготвянето на документи, които са довели до 
зроявление за покрит по застраховката риск;
(17) съдебни разходи за държавни такси, депозити за вещи, 
лица и възнаграждения за процесуално представителство по 
дела със страни Застрахования и Застраховащият;
(18) за разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на 
възможността за настъпване на застрахователно събитие, 
освен ако са били, предварително одобрени от него;
(19) неустойки, дължими по договор;
(20) при оспорване на твърденията на застрахователя, че загуби, 
щети или отговорност попадат под изключенията по настоящите 
общи условия, тежестта за доказване на обратното е на 
Застрахования;
(21) вреди покрити по други застраховки,

IV, ЗА С Т РА Х О В А Т Е Л Н А  С У М А  И Л И М И Т И  НА  

О Т ГО В О РН О С Т

ЧлЛ9. Застрахователната сума се определя на база 
задължението на Застраховащия за плащане по гаранция, като 
максималната обща отговорност на Застрахователя не може 
по никакъв начин да надхвърли записаната в полицата 
застрахователна сума, намалена с размера на записания в 
полицата франшиз, ако такъв е договорен.

Чл.20. Ако при настъпване на застрахователно събитие се 
установи, че застрахователната сума е занижена, в сравнение с 
размера на възможните финансови загуби, покрити по 
настоящата застраховка то отговорността на Застрахователя е 
пропорционална на съотношението между застрахованата 
сума и възможните финансови загуби -  подзастраховане. 
Чл.21. Ако, при настъпване на застрахователно събитие, се 
установи, че застрахованата сума е по -  висока от размера на 
възможните финансови загуби, покрити по застраховката, 
отговорността на Застрахователя не е в сила за горницата над 
възможните загуби и той не дължи обезщетение за тях -  
надзастраховане. Правата на Застрахователя върху 
застрахователната премия се запазват.
Чл.22. При изплащане на обезщетение, застрахованата сума 
се намалява с размера на изплатеното обезщетение, освен ако 
Застраховащият заплати допълнителна премия, 
пропорционално от датата на застрахователното събитие до 
крайната дата на застраховката.

V. ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н А  П РЕМ И Я

Чл.23. Застрахователната премия се договаря между 
Застрахователя и Застраховащия, като се отчетат рисковите 
фактори на застраховката, обхвата на застрахователното 
покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) и 
срока на застраховката
Чл,24. (1) Дължимата годишна премия се заплаща от 
Застраховащия:
а) еднократно -  при сключване на застрахователния договор;
б) разсрочено, при уговорен в полицата план.
(2) Застрахователната премия се заплаща в лева или 
чуждестранна валута. Когато застрахователната премия е 
определена в чуждестранна валута се преизчислява в 
български лева по курса на БНБ към деня на плащането й. 
Чл.25. Премия се плаша в уговорения срок. При неплашане. 
полицата не влиза в сила и подлежи на прекратяване.
Чл.26. При промяна в размера на застрахователната сума 
(лимит), се преизчислява застрахователна премия, съгласно 
пропорционалната тарифа на Застрахователя.

Чл.27. При неточно плащане на застрахователна премия от 
страна на Застраховащия, Застрахователят го поканва писмено 
да внесе разликата в определен срок. При отказ от страна на 
Застраховащия, Застрахователят:
A) може да развали действието на застрахователния договор; 
Б) ако е настъпила вреда намалява дължимото обезщетение;
B) да прихване частта на неиздължената премия от дължимото 
обезщетение.

VI. ЗА Д Ъ Л Ж Е Н И Я  НА С Т РА Н И Т Е

Чл.28. При сключване на застраховката. Застраховащият е длъжен 
да:
(1) обяви писмено пред Застрахователя всички обстоятелства 
които са му известни или му станат известни и са от значение за 
риска. Страните по застрахователния договор приемат, че 
обстоятелствата по чл.18, ал.1. от тези Общи условия са 
съществени за оценката на риска обстоятелства и че 
Застрахователят е поставил въпрос към кандидата за застраховане 
относно всяко от тях;
(2) заплати в срок договорената застрахователна премия;
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(3) съхранява цялата документация, свързана с гаранционната 
сделка, както и да осигури при поискване достъп на Застрахователя 
до нея;

(4) предприеме всички възможни мерки за ограничаване на
загубата;

(5) предоставя на Застрахователя, при настъпване на 
застрахователно събитие и поискване от негова страна, всички 
счетоводни и други документи;

(6) окаже цялото необходимо съдействие на Застрахователя за 
определяне на основанието и размера на загубата
(7) да даде гтълна информация при възникване на правен спор между 
него и Застрахования, включително и не само, при образуване на 
съдебно дело от Застраховащия или Застрахования;
(8) да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по 
отношение на всички обстоятелства, които са от значение за риска. 
Чл.29. Застрахования е длъжен да:

(1) действа с грижата на добър търговец с оглед на 
предотвратяване и ограничаване на възможността за 
настъпване на застрахователно събитие, като съгласува 
действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от 
него указания.

(2) осигури достъп на Застрахователя или упълномощен от него 
представител до всички архиви, счетоводни документи, 
доказателства и друга информация относно предявената 
претенция за щета и да сътрудничи на Застрахователя за 
изясняване на причините, довели до тази щета.
(3) осребри с грижа на добър търговец всички обезпечения, 
свързани по договора със Застраховащия преди да прибегне към 
искане за изплащане на Застрахователно обезщетение. В 
противен случай Засграхователят може да откаже частично или 
изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.
(4) докаже по безспорен начин застрахователното събитие;
(5) прехвърли в полза на Застрахователя всички свои права за 
събиране на регресни вземания по Гаранцията от трети лица след 
изплащане на застрахователно обезщетение. Отказът на 
Застрахования от каквито и да било регресни права няма сила 
спрямо Застрахователя.

(6) да съдейства на Застрахователя като му предостави всички 
права, необходими за предприемане на съответните действия 
по уреждането на плащания, включително и пълномощно, с 
което да действа от името на Застрахования.
Чл_}0. Застрахователят е длъжен:
(1) Да обезпечи спазването на фирмената тайна по отношение на 
всяка станата му известна във връзка със застраховката 
информация за дейността на Застраховащия или Застрахования;
(2) При настъпване на застрахователно събитие и доказване на 
претенцията по основание и размер, да изплати обезщетение в срок. 
ЧлЛ. При неизпълнение на задълженията на Застрахования, 
Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, 
изплащането на обезщетение.

VII. ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н О  О Б Е ЗЩ Е Т Е Н И Е

Чл.32. Застрахователно събитие настъпва в случаите, когато 
настъпят договорените условия, за усвояване на гаранцията от 
страна на Застрахования, както следва:
А) при Гарантиране на митнически задължения — при
влязло в сила Постановление за заплащане на митнически 
задължения или друг акт с равностойно правно значение, 
съставен срещу Застраховащия по реда на Закона за митниците и 
Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Б) при други Гаранции -  при наличие на неоспорими писмени 
доказателства за настъпването на обстоятелства, при които, 
според гаранционния договор, възниква неотменимо задължение 
за плащане.

ЧлЗЗ. (1) За предявяване на претенция за изплащане на 
застрахователно обезщетение Застрахованият подава до 
Застрахователя в писмен вид Заявление, придружено с 
декларация, че гарантираната сума е изискуема, заедно с всички 
документи, доказващи основанието и размера на претендираното 
застрахователно обезщетение, както и гтьлни и точни данни за 
банковата си сметка, по която желае да получи застрахователното 
обезщетение.

(2) Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при 
Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицата. 
Чл34, При настъпване на застрахователно събитие 
Застраховащият е длъжен да уведоми писмено Застрахователя не 
по -  късно от 24 часа след като му е станало известно за 
настъпването на застрахователно събитие, да вземе всички 
разумни и целесъобразни мерки за намаляване и/или 
ограничаване размера на финансовите загуби; да изпълни всич- 
писмено дадени му указания от Застрахователя. w -
Ч.п_35. Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение на 
Застрахования, до размера на гаранционната сума, в случай, че не 
се дължи обезщетение по друга застраховка при същия или друг 
Застраховател и след като се приспадне събраното до момента от 

предоставените по договора Банкови гаранции, други 
обезпечения, различни от застрахователната полица, размера на 
франшиза, ако такъв е договорен, както и частично изпълненото 
по гарантирания договор.

4-1.36. Във всички случаи размерът на застрахователното 
обезщетение не е по-голям от номиналната стойност на 
гаранционната сума, записана в договора. Размерът на 
обезщетението по Полицата не може да надвишава стойността на 
щетата, нанесена на Застрахования поради неизпълнение на 
Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в 
Полицата застрахователна сума или нейния актуален размер ю-м 
момента на предявяването съгласно чл.22.
Чл37. Когато е в ход съдебна или административна процедура, от 
резултатите на която зависи определяне на основанието или 
размера на застрахователното обезщетение, Застрахователят
произнася след приключването на тази процедура. -_.
Чл.38. (1) В срок до 15 работни дни от окомлектоване на 
преписката по щетата с всички писмено поискани от 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, Застрахователят се 
произнася по претенцията по застраховката, като:
1. определя и изплаща размера на обезщетението или 

застрахователната сума, или
2. мотивирано отказва плащането,

(2) Когато не са представени всички писмено поискани 
документи, Застрахователят се произнася по един от начините 
по ал. 1 не по-късно от 6 месеца от датата на предявяването на 
претенцията.
4 .0 9 . Обезщетението се изплаща на Застрахования по посочена от 
него банкова сметка.
Чл.40. В случаите, когато гаранционното задължение е 
определено в чуждестранна валута, обезщетението се изплаща в 
същата валута по фиксинга на Б Н Б, в деня на плащането.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ”

VIII. П РЕ Х В Ъ РЛ Я Н Е  НА П РА ВА ПО Г А РА Н Ц И Я Т А  

4.1,41. След изплащане на застрахователно обезщетение 
Засграхователят встъпва в правата на Застрахования срещу 
Застраховащия.
Чл.42. Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки, 
за да запази правата си срещу Застраховащия, неговите гаранти или 
други трети лииа след изплащане на застрахователното обезщетение 
и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези права.

IX. В Ъ ЗС Т А Н О В Я В А Н Е  НА И ЗП Л А ТЕ Н О Т О  

ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н О  О Б Е ЗЩ Е Т Е Н И Е  И 

О Б ЕЗП Е Ч Е Н И Е Н А ЗА С Т РА Х О В А Т ЕЛ Я  

Чл.43. Застрахования е длъжен да уведоми Застрахователя за 
всички суми. получени от Застраховащия или от трето лице, или от 
реализацията на обезпечения. Уведомяването се извършва в 7- 
дневен срок от получаването на тези суми.
Чл.44. (I )  С частичното или пълно плащане на гаранцията 
вместо Застраховащия, Застрахователят встъпва в правата на 
Застрахования, като кредитор, срещу Застраховащия и се 
суброгира срещу Застраховащия, като причинител на вредата.
(2) При ангажиране отговорността на Застрахователя. 
Застраховащият е длъжен да възстанови на Застрахователя 
платената сума на Гаранцията в срок до 15 - работни дни, считано 
от датата на получаване на писмена покана от страна на 
Застрахователя.
(3) При неизпълнение на задължението на Застраховащия по 
предходната алинея, Застрахователят ще упражни правата си 
съгласно настоящите условия.
Чл.45. (1)С оглед обезпечаване задължението на Застраховащия да 
възстанови на Застрахователя напълно сумите платени от 
Застрахователя към Застрахования вместо Застраховащия, то при 
сключване на застраховката Застраховащият издава в полза на 

'Застрахователя Запис на заповед, за размера на застрахователната 
сума ( лимит на отговорност), без разноски и протест, със срок за 
предявяване 1 месец след крайната дата на застраховката 
,2) Застраховащият ще бъде поставен по право в забава с оглед на 
задължението за плащане, считано от датата на получаване от 
страна на Застрахователя на уведомление, чрез всякакви 
информационни средства, които гарантират доказване на 
ведомлението, относно изплащането на Застрахования на 

застрахователното обезщетение.
(3) Застраховащият се отказва безвъзвратно от правото да оспорва 
под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването 
от страна на Застрахователя на правото му на обратен иск.
(4) В случай, че Застраховащият е сдружение, членовете на 
сдружението отговарят солидарно пред Застрахователя що се отнася 
до гореспоменатото право на обратен иск.
Чл.46. Непредставянето на Запис на заповед, води до анулиране на 
застраховката и на всички документи , които са неразделна част от 
нея. В случай на анулиране Застрахователят уведомява незабавно 
Застрахования.

X. ВРЪ Щ А Н Е  НА И ЗП Л А ТЕ Н О Т О  

ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н О  О Б Е ЗЩ Е Т Е Н И Е  

Чл.47. (1) Застрахованият е длъжен да върне изплатеното от 
Застрахователя обезщетение, в случай че се установи, че то е 
изплатено без основание или с оглед на неосъществено или 
отпаднало основание.
(2) Застрахованият трябва да върне изплатеното обезщетение в 7- 
дневен срок от датата на получаване на съобщение от 
Застрахователя.

XL ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС: 

Чл.48. Правата по застраховката се погасяват с изтичането на 
тригодишен давносген срок.
Чл.49. Приложимото право по тези Обши условия е българското 
право.
Чл.50. Всички спорове между Застраховащ. Застрахован и 
Застраховате  ̂ се уреждат извънсьдебно по пътя на преговори. В 
случай на непостигане на съгласие между' страните, споровете се 
разрешават по съдебен ред, пред компетентния съд по седалище на 
Застрахователя.
Чл.51, (1) След изплащане на застрахователно обезщетение 
Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу 
Застраховащия, съответно срещу трета лица, предоставили 
обезпечения за задълженията на Застраховащия към Застрахования, 
до размера на платените като обезщетение суми. Застрахованият 
извършва всички формални правни действия и подписва всички 
документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на 
Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права 
срещу Застраховащия пити срещу лицата предоставили 
обезпечения на задълженията на Застраховащия към Застрахования;
(2) От постъпленията реализирани от Застрахователя по силата на 
прехвърлените в негова полза регресни права се приспадат:
1. сумата изплатена като обезщетение,
2. разходите на Застрахователя по събиране на вземането, и
3. лихва върху сумата на изплатеното обезщетение в размер на 
действащия за периода основен лихвен процент (ОЛП), след което 
остатъкът се изплаща на Застраховащия в рамките на поетия от него 
Франшиз;
(3) Отказът на Застрахования или Застраховащия от каквнго и да 
било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.
Чл.52. (1) Застрахованият е длъжен да осигури реализирането на 
регрес ннте права на Застрахователя, като му предостави 
суброгапионно писмо, запис на заповед и/или други договорени 
обезпечения в негова полза, предоставени му от Застраховащия или 
от трети лица, за обезпечаване задълженията на Застрахования.
(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да извършва действия, да води 
преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети 
лищ по повод на застрахователно събитие, както и с оглед 
осъществяване отговорността на трета лица, срещу които встъпва в 
права по този договор.

XII. ДРУ ГИ

Чл.53. Правото за получаване на обезщетение не може да бъде 
прехвърлено другиму преди окончателното установяване на 
неговата основателност и размер.
Чл.54. (I) Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е 
адресът му на управление.
(2) За да са валидни всички декларации и уведомления сгг страна на 
Застраховащия и Застрахования, трябва да са в писмен вид, 
подписани от представляващите ги лица. Ако постъпила декларация 
няма собственоръчен подпис или сигурен електронен подпис. 
Застрахователят може да поиска допълнително подаване на 
декларацията със собственоръчен (оригинален) подпис. Срокът за 
декларации е спазен, ако на искането за допълнително подаване на 
декларация се отговори в поисканата форма и в уместен срок.
(3) При промяна в името наименованието на Застраховащия или 
Застрахования или на посочените в застрахователната полица 
адреси, Застрахованият / Застраховащият е длъжен в срок до една 
седмица да уведоми Застрахователя за настъпилата промяна.
(4) Всяко Уведомление или друга писмена информация, изпратена
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ”

от Застрахователя на Застрахования или на Застраховащия на 
посочения в полицата адрес и неполучени по причина извън 
контрола на Застрахователя, ще се считат за валидно получени от 
адресанта на петия ден от изпращането им, от който момент 
волеизявлението влиза в сила.

X III. О П РЕ Д Е Л Е Н И Я

Чл.55. По смисъла на настоящите условия:
1. Застраховащ  - е едноличен търговец или юридическо 

лице {търговско дружество, кооперация, сдружение с 
нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на 
територията на Република България, както и чуждестранно 
юридическо лице, което е регистрирало клон на територията 
на Република България или разпоредител с бюджетни 
средства (орган на централна или местната власт).

2. Застрахован - трета страна, в чиято полза се издава 
застрахователната полица за Гарантиране на задължение.

Застрахован може да бъде едноличен търговец или 
юридическо лице (търговско дружество кооперация, 
сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с 
регистрация на територията на Република България, 
държавни и общински органи, включително министерства, 
агенции и други, както и чуждестранни юридически лица, 
които са регистрирали клон на територията на Република 
България.
3. Застраховател на сума - сумата, до която 

Застрахователят е отговорен пред Застрахования, във връзка с 
задължения по гаранция на Застраховащия.

4. Застраховат елна прем ия - парична сума, срещу която 
Застрахователят приема да носи риска от настъпване на 
застрахователно събитие.

5. Застрахователно  съ би ти е - възникване на изискуемо 
задължение на Застраховащия, за което Застрахователят е 
отговорен пред Застрахования.

6. Застраховател но обезщ ет ен ие - парична сума, с 
която Застрахователят обезщетява Застрахования в следствие 
на настъпило застрахователно събитие.

7. Гаранция - облечено в писмена договорна форма 
волеизявление за изплащане в полза на дадено лице - Застрахован 
(бенефициент по гаранцията), при настъпване на определени 
обстоятелства или при определено поведениодействия/бездействие 
на Застраховащия (отговорното лице по гаранцията).

8. Ф ранций - сумата, с която Застраховащият участва за 
своя сметка във всяка загуба. Застрахователят дължи като 
обезщетение сумата, с която покритата по тези условия загуба 
надвишава вписания в полицата франшиз.

9. Застраховащ  (Отговорно лице) по чл.1., ап.2, т. I е 
лицето извършващо операции по транзит, активно и пасивно 
усъвършенстване, временен внос, и/или при временно 
митническо складиране на стоки;

10. Застраховащ  (Отговорно лице) по чл.1, ал.2, т.2, т.З и 
т.4 е лицето, което е поело задължение да предостави гаранция 
пред трето лице, за обезпечаване на задълженията си по договор 
между него и Застрахования (Бенефициента по гаранцията).

11. Освобождаване на гаранция -  писмено потвърждение 
от Застрахования до Застраховащия или до Застрахователя за 
освобождаване на застраховащия от отговорност по гаранцията;

12. Усвояване на гаранция -  извършване от страна на 
Застрахователя на плащане по Гаранция, изискано от 
Застрахования, във връзка с неизпълнение на Застраховащия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Застрахователят уведомява Застрахования и 
Застраховащия (представляващите ги лица), че;
1. на сайта на Застрахователя www.ozk.bg е публикувано 
Уведомление за поверителност, което регламентира вида на 
личните данни, които ЗАД „ОЗК -ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 
събира във връзка със сключването и обслужването на 
застрахователни договори, начинът, по който дружеството 
обработва тези данни, както и редът за предоставянето им на 
трети лица.
2. е с Разрешение за извършване на застрахователна дейност 
№9/15.06.1998г. на НСЗ и Лиценз за издаване на Застраховка 
„Гаранции“ от 31.10.2017г., със седалище и адрес на 
управление; РБългария, гр. София, ул. Света София №7, ет.5, 
сЕИК 121265177.
3. редът за подаване на жалби пред него, както и 
възможността за подаване на жалби пред Комисията за 
финансов надзор и други държавни органи, са описани във 
Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по 
застрахователни договори на ЗАД „ОЗК -  Застраховане“ АД 
публикувани на www.ozk.bg.
4. на www.ozk.bg Застрахователят публикува периодично 
Доклада за платежоспособността и финансовото си състояние.
5. вида и естеството на възнаграждението, заплащано от 
Дружеството, във връзка със сключването на застрахователни 
договори е:

• при директни продажби - възнаграждение (заплата) по 
трудово правоотношение;

•  при продажби чрез посредник - комисионо възнаграждение, 
включено в застрахователната премия.
§2. Настоящите Обши условия могат да бъдат допълвани или 
променяни, но промените имат сила само за застрахователни 
договори, сключени след датата на промяната и не се 
отразяват на заварените, освен ако промяна в нормативен акт 
не изисква това или страните не уговорят друго.
§3. Допуска се договаряне на условия, различни от условияч 
на отделни разпоредби на Общите условия, чрез Специални 
условия, договаряни между страните и отразявани в 
Застрахователната полица, Добавъци или приложенията към 
нея. В тези случаи те променят или допълват въпросните 
разпоредби на Общите условия. _
§4. Настоящите Общи условия са неразделна част и важат и се 
тълкуват заедно със застрахователната полица, клаузата по 
полицата, допълнителните условия, предложението за 
сключване и останалите приложения към полицата.
§5. При несъответствие между застрахователната полица и 
Общите условия има сила уговореното в полицата.
§6. Застраховащият, Застрахованият и Застрахователят са длъжни да 
пазят в тайна сведенията и фактите, които са им станали известни в 
това им качество.
§7. Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета 
на директорите на ЗАД „ОЗК -  Застраховане” АД на 
25.10.2017г„ в сила от 31.10.2017г„ изм. и доп. в сила от 
01.02.2019г., изм. и доп. на 2.04.2019., в сила от 1.5.2019г., 
изм. на 19.09.2019 г., в сила от 10.10.2019г.

ЗАД ОЗК - Застраховане" АД, София, ул „Света София” No 7, ет 5, тел. 02 981 31 22, факс 02 981 43 51; 0700 166 88: e-mail: headoffce@ozk.bg
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ВИ Д З А С Т Р А Х О В К А :  

Д А Т А  НА С К Л Ю Ч В А Н Е :  

В А Л И Д Н О С Т :  

РА ЗМ Е Р  НА  Д Ъ Л Ж И М А Т А  

П Р Е М И Я :  

Д А Н Ъ К  2 % В/У ЗП : 

О Б Щ О  Д Ъ Л Ж И М А  С У М А : 

В Н О С К А :  

С Р О К  ЗА  П Л А Щ А Н Е :  

Н А Ч И Н  НА  П Л А Щ А Н Е :

1500 Гаранции 
07.05.2020 г.

От 18.05.2020 г. до 30.09.2020 г.
200.00 BGN

4.00 BGN

204.00 BGN (д в е с т а  и ч ет и ри  B G N )

1 от 1

О т  0 7 .0 5 .2 0 2 0  д о  1 2 .0 5 .2 0 2 0  

IBAN B G 52SO M  B9J 3 0 10 32593 909

BIC SO M B B G S F

Банка О Б  АД

В полза на ЗА Д  „О ЗК -Застраховане” АД 130 Д и рекци я

П родаж би

МОЛЯ, В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ ВПИСВАЙТЕ И НОМЕРА НА ПОЛИЦАТА
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