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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, 

т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: Изпълнение на строително-

монтажни работи за  

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА В И К ПО ГЛАВНА УЛИЦА НА КВ. ИЗТОК С. 

ГРАДЕЦ  

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ НЕЯ) 

Планираната в Проекта на Община Котел обществена поръчка за строителство 

(настоящата обществена поръчка) предвижда реконструкция на част от водопроводната 

мрежа в с. Градец и по точно на главната улица в кв. Изток 

Реконструкцията на водопроводната мрежа  ще реши проблем, който произтича от 

дългогодишния период на експлоатацията, както и възникването на множеството аварии. 

3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Изпълнителят на обекта е длъжен да го изпълни съгласно Техническото си 

предложение за обекта, отделните етапи и видове СМР, съгласно предложената в офертата 

му последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се осъществи в пълно 

съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата оферта. 

  Предметът на обществената поръчка включва: 

 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите 

спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба; 

 Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, 

складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, 

върху която се изгражда строежа; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 

 Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането 

му в експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове; 
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Изпълнението на обекта от обществената поръчка, следва да е съобразено с 

изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка и в пълно 

съответствие с инвестиционния проект. 

3.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И 

СТАНДАРТИ. 

 Където са използвани съкращения в Техническата спецификация и документацията, те 

да бъдат тълкувани както следва:  

Символ Име 

EN - Европейски норми; 

ISO - Международна организация по стандартизация; 

БДС - Български стандарт; 

СМР - Строително-монтажни работи; 

м 

л. м 

м. л 

m 

m’ 

- линеен метър; 

кв. м. 

м2 

m2 

- квадратен метър; 

м3 

m3 

- кубичен метър; 

т 

t 

- тон; 

кг 

kg 

- килограм; 

бр. - брой; 

oС - градус по Целзий; 
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 Договор  - Договора за строителство между Възложителя и 

Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;  

 Спецификация  - настоящата Техническа спецификация; 

 Материали   - материали и строителни продукти 

 При изпълнение на строителството за обекта, следва да се спазват приложимите за 

предмета на обществената поръчка изисквания. 

 Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно. 

 Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за 

конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да 

бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че 

няма друго специално указание. 

 Приложими за обектите, предмет на обособените позиции от обществената поръчка, 

изисквания на настоящата Техническа спецификация: 

o При строителството и реконструкция на водопроводи, следва да се прилагат Технически 

спецификации за строителството на ВиК мрежи и съоръжения в рамките на населените 

места, Изпълнителят е длъжен да ги спазва според посочените в проекта конкретни за 

обекта видове работи. 

o Техническите предписания на Инвестиционните проекти, неразделна част от 

документацията за участие, които определят  изискванията към влаганите в строежа 

продукти и към изпълнението и приемането на СМР.  

o Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 

влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите 

спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, 

или еквивалентни признати национални технически спецификации.  

 Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, стандарти 

и норми към СМР,  са както следва: 

o Закон за устройство на територията; 

o Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги  

o Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода 

във водоснабдителните системи  
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o „Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи”  

o Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации  

o Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 

водоснабдителните и канализационните системи  

o Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи  

o Наредба No 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места  

o Наредба № 5 за временна организация на движението при извършване на строителство и 

ремонт по пътищата и улиците; 

o Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; 

o Закон за управление на отпадъците; 

o Закон за опазване на околната среда; 

o  Закон за здравословни безопасни условия на труд; 

o Закон за техническите изисквания към продуктите; 

o Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

o Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 

o Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация; 

o Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност 

и/или здраве при работа; 

o Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

o Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
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o Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения; 

o Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на товарно-разтоварни работи; 

o Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

o Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

o Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани 

със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания 

към тях; 

o Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците; 

o Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни 

работи; 

o Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване; 

o Действащи закони и наредби за консултиране и информиране на работниците; 

o Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; 

санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; 

o Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, 

включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и 

приемане на СМР; 

o Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност; 

o Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и 

оборудване. 

o Други в съответствие с националното и европейско законодателство. 

3.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Всеки Изпълнител на обекта от поръчката ще носи отговорност за организацията на 

процесите по време на строителството, материалите, строителната механизация, 

организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

3.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ. 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния 

обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в 

експлоатация). При появява на недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове, те 

следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя. 

3.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ. 

Влаганите строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите 

изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.  

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и 

информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обектите 

да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни 

показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образеца, даден в 

приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има 

хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за 

характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите 

следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 

предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж 

или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от 

изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи 

за съответствие на вложените материали. 

Материалите, които ще използва от Изпълнителя на съответния обект следва да 

съответстват на изискванията на проектите, да отговарят на минималните изисквания за 

качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото 

или по-високо качество. 

3.6 УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТОИТЕЛСТВОТО. 

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 

по време на строителството, строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни 

площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно 

работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни 
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организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на 

действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между строителните 

организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното 

информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на 

работниците от тези рискове. 

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която 

да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. 

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен 

ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна 

работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който 

спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички 

предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, 

свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, 

работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). 

  Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да 

извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на 

работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно 

облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни 

приспособления, трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само 

след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до 

обекта, да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства. 

3.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

3.7.1.ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ. 

 От самото начало и до завършването на работата на съответния обект /подобектите 

към него/, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или 

злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. 

3.7.2.ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА. 

 Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или 

небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен 

начин, от и за сметка на Изпълнителя. 

 Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи, повредени или 

нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена 

вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за обособена 

позиция от обществената поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа 

Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на 

площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.  

3.7.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ. 
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 Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителя на съответния обект 

трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването 

на завършените подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на съответната 

обособена позиция от обществената поръчка. 

3.7.4.ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 

Преди започване на строителството Изпълнителя на обекта следва да изработи 

подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и авариии и тяхното ликвидиране и 

да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 

от Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 

сгради и пр.  

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се 

възобновява. 

3.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с 

изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  

3.8.1.ОПОРЕН ПОЛИГОН И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ. 

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да провери и възстанови за своя сметка 

опорния полигон и мрежата от нивелачни репери на обекта, както и да осигури и подържа 

километрични знаци на всеки километър по трасето на обекта. Изпълнителят е изцяло 

отговорен за точността на трасирането и възстановяването на коя и да е опорна точка или 

нивелачен репер, както и за точността на местоположението на километричните знаци. 

3.8.2.ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТА.  

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да извърши цялостно и подробно 

трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани 

в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от 

Изпълнителя, толкова често колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да 

бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка 

част от работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и 

поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на 

Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни 

коти, са верни. 

3.8.3.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И 

ПРОТОКОЛИ. 

 За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят на обекта трябва да подготви и да 
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предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на 

специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с 

изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на 

различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на 

тази от Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото 

оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана 

независима лаборатория за негова сметка. 

 Изпълнителят на съответния обект е задължен да извършва всички СМР в 

съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените 

материали по време на строителството.  Изпълнителят е задължен да съставя актове и 

протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

3.8.4.СТАНДАРТИ. 

Ако в Договора или в Приложение към него с индивидуалните предписания за 

конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да 

бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че 

няма друго специално указание.  

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други 

международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:  

 са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните 

български стандарти и разпоредби или  

 за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и 

разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след 

предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай съответният 

Изпълнител трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с 

инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по 

възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя 

сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото 

или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени от Възложителя. 

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с 

издържан превод на български език.  

Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и 

въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството. 
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3.8.5.ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ  

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във 

всеки един момент. Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят на 

съответния обект трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква 

при предаването на завършения етап, част, подобект, обект - предмет на съответната 

обособена позиция от обществената поръчка. 

3.8.6.ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 

 Изпълнителят на обекта трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на 

замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната 

площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на 

съответния обект. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на 

използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, 

отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е 

длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще 

почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по 

негова вина, включително и измиването му с вода. 

 Изпълнителят на обекта, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази 

възложения му обект постоянно почистен от строителни и битови отпадъци.  

 След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за 

установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички 

временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от 

щети, произтичащи от неговата дейност. 

3.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА. 

3.9.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на съответния договор за 

изпълнение на обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и определи изискванията за 

материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, 

методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандарти и 

методи за измерване на извършените работи. 

 В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на 

обособена позиция от обществената поръчка, вкл. инвестиционния/технически проект за 

обекта, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, необходими за пълното 

разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, 

Изпълнителя ще получи писмени инструкции от консултанта - Строителен надзор на обекта, 

и/или Авторския надзор, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за 

пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обособените позиции от 

обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, 

значение и цели на документацията по договора и съвместни координирани действия по 

време на изпълнението между участниците в строителството, Възложител, Авторски надзор, 

Строителен надзор и Строител. 
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3.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА. 

 Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя на съответния обект трябва да бъде придружена със сертификат за качество в 

съответствие с определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат 

внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

3.9.3. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

3.9.4. ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА /. 

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя на този обект във временния 

офис на обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение на Възложителя, Проектанта 

и Държавните контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи на всички 

наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на 

строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на Възложителя - 

Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като Изпълнителят 

следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури 

надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на обекта трябва 

да бъде прошрунорован и прономерован и да съдържа информация за строителния обект 

съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния надзор на обекта. 

3.9.4.1.  КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 

 Изпълнителят на обекта следва да води пълна и точна документация и да следи за 

изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят трябва да е 

сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, 

означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури 

възможност за проследяване. 

3.9.5. ДЕЙНОСТИ. 

 Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, 

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и 

съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят на съответния обект ще подготви подробни 

работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато 

това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните 

планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата 

на съответния строителен обект.  

 Подготвителна дейност.  

 Преди започването на постоянната работа, Изпълнителят трябва да извърши 

необходимите подготвителни дейности на обекта. 

 Граници на обекта.  

 Изпълнителят на съответния обект в сътрудничество с Възложителя - представители 

на Община Котел, ще определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва 
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да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна 

табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да 

е на български. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от Възложителя 

преди нейното изпълнение и монтиране. 

3.9.6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: 

Изпълнителят на обекта е отговорен за управлението на строителните отпадъци в 

съответствие с Законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за управление на СО, 

изискванията на община Котел и на компетентните власти.  СО се събират, съхраняват, 

транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят е длъжен да 

определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж, 

и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на 

изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.   

 БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ: 

Изпълнителят на обекта следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, 

лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива 

мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на 

безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така 

и живущите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за 

безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато 

и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в 

района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде 

стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на 

извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на 

знаците и бариерите. Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени 

от подходящ светлоотразяващ материал. 

3.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

3.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Строително-монтажните работи на обекта да се изпълняват под прякото ръководство на 

техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на 

съответния вид СМР. Да се ползват задължително работно облекло и предпазни средства. 

Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните 

сигнализации. Участъците на които се извършват СМР, да са сигнализирани съгласно 

нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и изпълнява 

от Изпълнителя на обекта.  

- Отделните действия/задачи по изпълнението следва да отразяват коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове 
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строителни работи съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна 

технология за изпълнение, като действията да са приложими за строежа – предмет на 

съответната обособена позиция от поръчката предвид неговите характеристики и 

особености, да покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 

производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и механизация;  

- на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на 

работа изпълнителят на съответния обект следва да предложи ниво на изпълнение в 

съответствие с настоящите спецификации и приложенията към тях;  

- изпълнението следва да съблюдава технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като 

периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на 

изпълнение следва да отчитат както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на съответния обект – предмет на обособена позиция от  

поръчката;  

- изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, следва да е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване, като изпълнителят на съответния обект следва: да 

ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката, съобразно правилната 

технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството; да осигури оборудване, което като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; да осигури 

оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като количество да е съобразено с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството;  

- изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е 

ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници), като изпълнителят на съответния обект следва: 

да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството; да осигури човешки ресурси, които са 

достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството.  

3.10.1.1. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.  
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 Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е 

посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки.  

 Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при 

изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на 

изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството – на  

Изпълнителя и на Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта действителните 

количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде 

изплатена на Изпълнителя на този обект в съответствие с условията на договора. 

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на 

Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително 

Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при 

измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени 

измерените и одобрени от Възложителя количества работи. Ако се налага изпълнението на 

допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и 

не са по вина на Изпълнителя, той следва да уведоми незабавно Възложителя. 

Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно текста 

на позициите в количествено-стойностната/ите сметка/и и трябва да бъдат напълно 

завършени. Смята се, че Изпълнителят на съответния обект е включил в единичните си цени, 

всички разходи за доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, 

допълнителни разходи върху труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, 

печалба,  както и всички други манипулации, помощни работи и операции, необходими за 

изпълнение и завършване на съответната работа/дейност/СМР.  

 Документи по измерването на извършените видове работи.  

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните 

документи:  

- Актове и протоколи, съставяни по време на строителството;  

- Копия от заповедите в заповедната книга на съответния обект;  

- Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените 

работи, ако е предоставена такава;  

- Екзекутивни чертежи за извършените работи; 

- Други релевантни документи. 

3.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.  

3.10.2.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС.  
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- При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за 

съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана 

лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да 

отговарят на чл.169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и 

проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. 

Контролът на влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, 

съгласно изискванията на чл.169б, от ЗУТ. 

3.10.3. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.  

- Приемането на изпълнените работи на съответния обект се извършва съгласно 

изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). 

Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния 

надзор (СН). 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

* Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“.  

** Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 

тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 

или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 

от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 
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Приложение № 2.1.  

 „Реконструкция В и К по главна улица на кв. Изток с. Градец, община Котел“  

Строежът е III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и издаденото Разрешение за 

строеж; 

ОСНОВНА ЦЕЛ: С настоящия проект се цели да се реконструира част от вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Градец. 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ, ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ.  

              Строителството на Вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди около 50 

години, като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби. Съществуващата водопроводна 

мрежа е амортизирана, с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.  

              В момента село Градец се водоснабдява от напорен резервоар с обем V = 500м³,  

              Противопожарните хидранти по новите улични водопроводи ще се изпълнят 

съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

  Техническо решение   

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              Водопроводната мрежа се изгражда на територията на населеното място в 

съответсвтие с одобрения застроително регулационен план на селото. 

              По данни на инвеститора броя на жителите от последното преброяване е бил 

Nо=6500 жителя.   

              Кp = 1,20 – коефициент за прираста на населението за края на експлоатационния 

период според данни от последните няколко преброявания. 

              Промишлени предприятия- по данни на инвеститора има една дървопреработваща 

фирма, която консумира qmax.d.=1,20 l/sek . 

              Съгласно Чл. 139 т.(1) от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, минималния диаметър на тръбите на водопроводната мрежа за 

такова населено място е Ф 80. Предвиждам новата водопроводна мрежа да се изпълни с 

тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП), подходящи за подаване на питейна вода под 

налягане съгласно одобрения идеен проект. 

              Полагането на новите тръби ще стане в рамките одобрения регулационен план в 

уличното платно на 1,00м. от линията на бордюрите и не по-малко на 2,00м. от улична 

регулационна линия. Да се спазва принципа новия водопровод да се построи от другата част 

на уличното платно спрямо съществуващия, или в сервитутната ивица на старите тръби, но 

без нарушаването им, осигурявайки непрекъсваем режим на водоподаване по време на 

строителството. При невъзможност за изпълнение по този начин изпълнителя да предвиди 

направа на временни водопроводи за временно осигуряване на вода на прилежащите имоти 

на улиците по които в момента на изпълнение на реконструкцията е прекъснато 

водоснабдяването за повече от 24 часа. При изпълнението да се спазва минимално светло 

хоризонтално разстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба №8. 

Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи трябва да се извършват много 
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внимателно. В хоризонталните чупки на водопроводите са предвидени бетонови блокове, 

които поемат статичните и динамичните усилия от водното налягане в тръбите.  

              В настоящия проект, са представени: ситуация с монтажен план на водопроводните 

клонове; ситуация със сградните водопроводни отклонения;  надлъжни профили; напречен 

профили и детайли. 

              За този етап на вътрешна водопроводна мрежа е направена и приложена подробна 

спецификация за тръбите, фасонните части, арматурите и други материали и количествени 

сметки.  

              2. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ЦЯЛАТА 

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА Е ДАДЕНО В ПРОЕКТА  

              3. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              а/ Противопожарен хидрант 

              Предвиден  е надземен ПХ DN80 (съгласно БДС EN 14384 “Надземни пожарни 

хидранти колонков тип”). 

              Мястото на противопожарните хидранти е избрано съгласно изискванията на 

Наредба № Iз – 1971г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

              Всички ПХ, фасонни части и присъединителни фланци, необходими за монтажа на 

ПХ са предвидени за работно налягане Р = 10 атм. (1,0 МРа). 

              След монтажа и укрепването  противопожарния хидрант задължително трябва да се 

означи със замонолитена на най-близката стена или ограда плочка (метална табела), върху 

която да е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две перпендикулярни 

посоки. 

              б/ Сградно отклонение    

              Този проект предвижда изграждане на сградни водопроводни отклонения за всеки 

прилежащ имот. Както за всички други материали, също и за тръбопроводи от ПЕВП в 

експлоатация, е възможно да се правят отклонения чрез щуцери, на скоби от ПВХ или 

метални нормално предлагани на пазара. 

              Пробиването на тръбата под налягане се извършва по същия начин, с пробивна 

машина, при внимателно отстраняване на отрязания участък и избягване на попадането му 

вътре в допълнителния тръбопровод. 

              За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, ПХ и при 

сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използват болтове и гайки с 

добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелината на 

галваничното покритие – 20 м. 

              в/ Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-

голям към по-малък диаметър и заглушките).        

              г/ Пресичане на кабели 

              По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

водопроводи, както и сградните отклонения, е възможно да пресичат различни видове кабели  

високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели. 

              За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. 

                   В. Земни работи по водопроводите 
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              Преди започване на изкопните работи задължително трябва да се извикат 

компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и 

съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни 

проводи и съоръжения. 

              В така изготвените количествени сметки е предвидено изкопните работи да се 

извършват  в тежко земни почви и скални почви –без фиксиране на категорията  поради 

липса на инженерно геоложки доклад за района.  

              Изкопаната излишна земна маса и строителни отпадъци да се извозват на депо, 

указано от Общинските власти. 

              По цялата дължина на проектираните водопроводни участъци е предвидена пясъчна 

подложка – 10 см. под самата ПЕВП тръба и 15 см. от страни и над тръбата. Целта е да не 

бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на 

изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на 

тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението и е абсолютно 

задължително. 

              На местата, в които са предвидени фланцови съединения или заварки под тръбите 

трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м.,  дълбочина 0,25м. и ширина според 

ширината на траншеята. Ямките да се изкопават непосредствено преди полагането на 

тръбите. 

              След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 

извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. 

              Останалата част от траншеята се засипва механизирано с нестандартна баластра. 

Предвидено е механично валиране на материала. 

                   Г. Тръби – полиетиленови с висока плътност 

            Доставените тръби ПЕВП задължително да отговарят на западно европейските 

стандарти  – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и да притежават сертификат за 

качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването. 

                   Д. Изпитания 
              Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, 

обезвъздушители и т.н. 

              Работната хидравлична проба на тръби от ПЕВП се извършва на трактове с 

подходяща дължина. 

              Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа 

чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално изместване 

на тръбите, подложени на налягане. 

              Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на тракта, 

където се инсталира манометърът. 

              Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията. 

              След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане. 
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              Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия 

тръбопровод. 

              Проба през първия час (предварителна – индикативна). 

              Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, се 

измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата. 

              Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния диаметър. 

              12 – часова проба. 
              След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се извършва 

настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното налягане (1,5 пъти 

номиналното), 

              След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 

              Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

                   Е. Промивка и дезинфекция    

            След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително да се извърши 

промивка и дезинфекция на същите. 
              Преди пускане на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопровода 

(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт. 

              За промивка да се използва технически чиста вода. Схемата за промиване трябва да 

позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата 

на подаващия и обратния тръбопровод. В отворените системи на водоснабдяването, крайната 

промивка се извършва с питейна вода, докато резултатите от вземаните проби от промивната 

вода достигнат тези, отговарящи на БДС. При отрицателни резултати се извършва 

дизинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата 

и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на пробите на водата, а също и 

дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на представители на санитарно-

епидемиологичната инспекция. 

              След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 

вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар или 

натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от 

местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама активен хлор на 

1м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 

дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 метра. 

              След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, 

докато изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде 

благоприятен резултат.    

              Преди започване на монтажните работи е задължително укрепването на изкопа 

по приложения детайл. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН. 

1. Ограничителни условия по ПБЗ  
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 Местоположението и характера на обекта налагат строго специфична организация 

на изпълнение, а от там и на ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се 

спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, 

т.3 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за 

Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), за етапа на изпълнение, да бъде 

определен Консултант – надзорник, който да определи правоспособно физическо лице 

от състава си, което ще има права и задължения на Координатор. Назначеният КБЗ 

изпълнява всички функции, предвидени в Наредба № 2 на ЗБУТ.   

 Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаване на 

безопасността при строителството, монтажа и експлоатацията на обекта, а така също и 

предотвратяването на аварийни ситуации. 

1.1. Подготовка на строителната площадка 

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните операции е необходимо 

да се извърши следната подготовка: 

 Уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни и телеграфни 

кабели, електрически кабели и други. 

 При извършването на изкопни работи в близост до електропровод да се изключи 

напрежението в него. 

    Ограждане на площадката и поставяне на необходимите табели съгласно 

изискванията и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието 

Фирмата - изпълнител е длъжна да осигури вода за питейно – битовите нужди на 

работниците, като местата да бъдат означени с “Вода за пиене”. 

Предвид характера и обема на строителство на обекта за канцелария на техническия 

ръководител и за съблекални на работниците са предвидени преместваеми строителни 

фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места в непосредствена 

близост до местоработата 

Оборудваната обектова аптечка ще се намира в канцеларията на техническия 

ръководител. Задължително се монтира оборудвано противопожарно табло. 

Предвиждат се временни химически тоалетни. 

В непосредствена близост до местоработата ще се организират и места за складиране 

на тръбите и другите строителни материали, необходими за осигуряване на непрекъснатото 

протичане на строително-монтажните работи. 
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Направа на временни пътища не се предвижда.  

Техническият ръководител ще следи за изпълнението на графика и осигуряването на 

работен фронт на всички групи, участващи в строителния процес. 

Освен инструктажите по Наредба № РД -07-2 за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на  труд, техническият ръководител ще 

обхожда минимум по един път дневно работните места на групите и ще провежда 

производствени инструктажи по ЗБУТ според установената от него необходимост.  

1.2 Технология на изпълнение на СМР. 

Основните строително - монтажни работи, които ще се извършват са:  

- Земни работи 

Трасетата, диаметрите, вида на тръбите и съоръженията по трасето, предвидени за 

изпълнение в настоящия работен проект са дадени в чертежите към съответните части на 

проекта.  

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното 

разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на тръбопровода. Дъното 

на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Тръбите се полагат върху 

уплътнена земна основа с дебелина 10 см. След това се полага обратна засипка. 

Трамбоването на насипа около тръбата е с ръчни трамбовки на пластове. 

В съответствие с изискванията на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи – Член 285 ал. 3 непосредствено над 

тръбопровода предвиждаме полагането на детекторна лента. Освен това на дълбочина 50 см 

в изкопа се полага сигнална лента в съответствие Наредба 8 за Правила и норми за 

разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – Член 6 ал. 4.  

Окончателното засипване се извършва по традиционния способ – механизирано до 

кота основа на уличната настилка. След това се предвижда възстановяване на уличната 

настилка.  

- Транспорт и складиране на тръбите 

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транпортни средства. Товаренето и 

разтоварването от транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или 

багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние 

най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. 

 Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни. Да 

се избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете не трябва да надвишава 2,00 м 

независимо от диаметъра на тръбите. 

- Полагане на тръбопровода по трасето 
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 Тръбите и фасонните части трябва да се разполагат по продължение на трасето, без да 

бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и се означават местата на 

фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части се нареждат близо до изкопа, 

като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на 

фасонните части да отговарят на проекта. В случай на полагане на тръбопровода на места с 

автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10 - 15 броя (120 - 180 м), така че да 

могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. 

Връзки между тръби, тръби и фитинги 

 В настоящият проект връзките се осъществяват  чрез челна заварка. Този метод се 

прилага за свързване между тръби, тръби и фитинги. Челната заварка се извършва с помощта 

на термоелементи, състоящи се от плочи от неръждаема стомана, или алуминиеви сплави, 

облицовани във фолио от ПТФЕ (тефлон), и стъклопласти или с антиадхезионни покрития. 

Тези елементи се нагряват с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на 

температурата. 

 Муфите са изработени така, че да бъдат подготвени за челна заварка с гарантиране на 

съвпадане на плоскостта от уреди за отрязване, които могат да бъдат ръчни или 

електрически (за по-големите диаметри и дебелини). Последните трябва да имат умерени 

скорости на рязане, за да се избегне прегряване на материала. Така подготвените заваръчни 

краища не трябва да бъдат пипани с ръце или замърсявани. В случай, че това стане по 

някаква причина, преди заварката да бъдат обезмаслявани чрез хлор съдържащи 

разтворители. 

 Двете части за заваряване се позиционират и фиксират с два ботуша, свързани с обща 

система, която позволява да бъдат приближени една към друга, и която дава контролирано 

притискашо усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се поставя между 

краищата и те се притискат към него. Материалът преминава в пластично състояние и 

формира лека издутина. В предвидено време термоелементът се изважда и двете главини се 

притискат една в друга, докато материалът не се втвърди. Заваръчният шев не трябва да се 

мърда преди заварката да се охлади до температура около 60о С. 

За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи 

усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван. 

Съединение със свободен фланец и опорен щуцер 

 Такъв тип съединение може да се изпълни и между тръби от различен материал и 

фасонни части. Реализира се чрез плъзгащи фланци, нанизани върху заварения щуцер. 

Фланците могат да бъдат от въглеродни стомани или от всякакъв друг подходящ материал. 

 Нанизва се свободният фланец върху края на тръбата. 

 Затваря се щуцерът към тръбата, по начина в т. "Челна заварка" 

 Поставя се еластичната гарнитура в съответния канал на щуцера. 

 Свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст. 
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Полагане на тръбопроводите в изкопа 

 Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода се преглеждат 

внимателно, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че при 

транспортирането и в товаро-разтоварните работи не са повредени. За тази цел се почистват 

от прах и кал. 

 Проверява се дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или чужди тела. 

За избягване на това е добре да се затапват предварително несвързаните части. След като е 

извършено свързването на тръбите и фасонните части, според предните инструкции, се 

пристъпва към оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, 

разположени по протежение на трасето, така че да се постигне плавно  спускане на 

тръбопровода, без той да търпи удари, притискане, деформиране. 

 За тръби с малък диаметър и плитък канал е възможно ръчно полагане. Евентуалната 

апаратура, включена в тръбопровода, не трябва да упражнява никакви въздействия върху 

тръбите. 

Приемане и изпитване на тръбопроводите 

 Изпитването на водопроводната мрежа и съоръженията към нея се извършва 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. Изпитването е по хидравличен начин за доказване на 

водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на 

изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания. Изпитването на 

водопроводната мрежа се извършва на участъци, като преди изпитването се укрепват глухите 

фланци и други временно монтирани фасонни части. 

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането 

на: 

 Трасетата на тръбопроводите и съоръженията 

 Изкопните работи  

 Подземните части на съоръженията 

Приемането на тръбопроводите  става след : 

 Преглеждане на двустранните актове 

 Щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи. 

 Изпитване на якост и водоплътност 

 В резултат от изпитването се съставя констативен акт, като за всеки изпитван и приет 

участък се изготвят точен екзекутивен, ситуационен и монтажен план и други данни. 

Засипването на колекторите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното 

засипване се приема с акт. 
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2. Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи 

2.1 Класифициране на опасностите  

 Падане от височина – при втори и трети  етап 

 Удар от падащи предмети – при втори и трети  етап 

 Неправилно стъпване и удряне – при всички етапи 

 Пресилване – при всички етапи 

 Други опасности – при всички етапи 

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и 

технологични мероприятия, които трябва да се предприемат и контролират, без да се счита, 

че те са напълно достатъчни. 

2.2. Инструкции по безопасност и здраве 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска, Координаторът изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция се поставя на видно място в обсега на площадката. 

Инструкциите се актуализират при всяка промяна. Съдържанието на инструкциите по 

безопасност и здраве е указано подробно в Наредба № 2 от 22 март 2004 год. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (Приложение 1).  

При извършване на земни работи 

Забранява се работата по изкопи по неукрепени откоси . 

Забранява се подкопаването на изкопи и складиране на материали в зоната на 

призмата на срутването . 

Слизането и излизането от изкопите да се извършва по специално поставени и добре 

закрепени сълби. Материалите за кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа. 

Демонтажа на укрепването на изкопите става под ръководството на техническия 

ръководител . 

Преди започване на изкопните работи е необходимо да бъдат маркирани всички 

подземни комуникации . 

Монтажни работи  

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед 

отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните 

инструменти и приспособления  
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Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и 

геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното 

изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по 

съвместен график. 

При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи 

се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за 

работещите или за оборудването. 

Забранява се престоя на хора под повдигнати за монтиране елементи, конструкции, 

кофражи и др. 

Не се допуска пребиваването на работещи на хоризонтален конструктивен елемент, 

над който се извършват преместване, монтаж или укрепване на елементи, конструкции или 

оборудване. 

Работи с ел. инструменти  

До работа с ел. инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници. За 

изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено 

техническо лице. След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително 

да се изключват и прибират. 

Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за 

правоспособност. 

2.3. Задължителни мероприятия за ЗБУТ  

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

- На обекта да се оборудва противопожарно табло 

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

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

- Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 

средства и предпазни устройства 

- Строителните фирми да спазват: 

Правилник по безопасността на труда при СМР 

Правилник за извършване и приемане на СМР 

Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварните работи 

Наредба № 3 за ползване на преносими стълби 

Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд и др. 
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Обосновка на необходимостта от проекта  

Съществуващата водопроводна мрежа за питейна вода, изградена от етернитови тръби, както 

и честите аварии по тях са причина за влошеното качество на питейното водоснабдяване. 

Именно това поражда необходимостта от реконструкция на остарялата водопроводна мрежа 

в населеното място.  

Реализацията на проекта за обект: „Реконструкция на В и К по главна улица в кв. Изток на 

с. Градец, община“, ще позволи да се намали здравния риск за населението и ще даде 

положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло. Не 

на последно място, този проект ще има и значим социален ефект – подобряване условията на 

живот на жителите в населеното място в съответствие със съвременните изисквания и 

европейски стандарти. 

 

 

Изготвил: 

инж. Яна Гавова - ……………/п*/………. 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД. 


