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Ренета Николова

Със Заповед №ЗМФ-827 от 4 сеп-
тември 2018 г. на министъра на финан-
сите са одобрени стандартизираните 
документи и изисквания за възлагане на 
обществени поръчки за строителство 
на ВиК инфраструктура, за инженеринг 
(проектиране и строителство) на пре-
чиствателни станции за отпадъчни води 
(ПСОВ) и на ВиК мрежи, и за строителен 
надзор по FIDIC. Считано от 10 септем-
ври 2018 г., те са задължителни за прила-
гане от възложителите при възлагане на 
обществени поръчки за инфраструктурни 
проекти в сектор „Води“, финансирани с 
национални средства или по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, 
Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020 г.“ и Програмата за разви-
тие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. 

Целият пакет документи, съпътст-
ващ изпълнението на обществените 
поръчки във водния отрасъл, е разрабо-
тен съвместно от експерти на Минис-
терството на околната среда и водите 
(МОСВ) и Камарата на строителите в 
България (КСБ). „Одобрените стандар-
тизирани документи са резултат от 
постоянните усилия и ангажираността 
на ръководството на Камарата за подо-
бряване на нормативната база в стро-
ително-инвестиционния процес, за ясни 
правила и прозрачност в тръжните про-

цедури, както и благодарение на добрата 
комуникация с екипа на МОСВ и ОПОС. 
Надявам се, че добрият пример от водния 
сектор ще бъде мултиплициран и в дру-
гите сфери на строителството“, комен-
тира за в. „Строител“ председателят на 
секция „Хидротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“ инж. Благой Ко-
зарев, който е член на Изпълнителното 
бюро и на УС на КСБ.

В този брой вестник „Строител“ пуб-
ликува типовите документи за възлагане 
на обществени поръчки за строителство 
на ВиК мрежи (стр. 13 – 28). Останалите 
документи могат да бъдат изтеглени от 
Портала за обществени поръчки на АОП, 
както и от сайта на вестник „Строител“ 
www.vestnikstroitel.bg.

ИНТЕРВЮ

КСБ

 стр. 6-7

 стр. 12, 29

КСБ организира 
и подкрепя      
благотворителни 
инициативи

Считано от 10 септември 2018 г., те са задължителни за възложителите 
на обществени поръчки за инфраструктурни проекти във водния сектор, 
финансирани по ОПОС, ОПРР, ПРСР и с национални средства

Инж. Красимир Папукчийски, 
ген. директор на Национална 
компания „Железопътна                     
инфраструктура“:
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За първи път НКЖИ ще 

участва в дискусионния 

форум на КСБ и 

в. „Строител“ като 

пълноправен член на 

Камарата
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14 септември

Акад.  Ячко Иванов, председател на НТС по строителството в България, 
член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, 
председател на КС на ОП на КСБ – София, член на УС на НКСВ

17 септември

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и на УС на КСБ и председател на Комисията 
по професионална етика към КСБ

Крайният срок за подаване на заяв-
лението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС изтича 
на 1 октомври 2018 г. в 17.00 ч.

За да се изпълни това задължение, 
е необходимо строителят да попълни 
в електронната система на ЦПРС да-
нните от годишния отчет за 2017 г. за 
НПП, ДМА и средносписъчен персонал и 
да декларира наличието или липсата на 
публични задължения. 

Заявлението се принтира, прилага 
се платежен документ за внесена цена 
за годишно обслужване в регистъра и 
се подава в областното звено регис-
тър по седалище на строителя от 
лицето, представляващо строителя 
или упълномощено лице с нотариална 
заверка на подписа. 

При влизане в блок „Процедура по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС“ излиза съобщение 
с решението на комисията за необхо-

димия минимален прозводствен опит 
по групи и категории строежи. В случай 
че строителят не покрива изискуемия 
минимум за последните 5 г., той може 
да използва блок „Деклариране на про-
изводствен опит“ и да допълни опит, 
за да не бъде свит обхватът му на 
вписване в ЦПРС. Решението може да 
се прочете и на сайта на ЦПРС http://
register.ksb.bg в блок „Нормативни доку-
менти“, както и в блок „Форум за стро-
ители“ – т. „Решения на комисията“.

Неподалите до 1 октомври 2018 г. 
заявление по чл. 20, ал. 2 от ЗКС ще 
бъдат заличени от ЦПРС на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКС. 

Във всички случаи на необходимост 
от информация строителите могат 
да се консултират с експертите в об-
ластните звена регистър, както и с 
централно звено регистър.

Министър Димов, от все сърце Ви пожелаваме здраве, вдъхновение и лично 
щастие! Бъдете все така енергичен и креативен при решаването на отговорни-
те задачи, пред които сте изправен ежедневно. Късмет и успех да  съпътстват 
всички Ваши начинания!

Хубав празник!

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

Имам удоволствието от УС на КСБ и от мое име да отправя най-сър-
дечни поздрави по повод рождения Ви ден.

Използвам случая да Ви благодаря за Вашата ежедневна работа за раз-
витието и модернизирането на ВиК инфраструктурата в България. Усили-
ята Ви като министър на околната среда и водите доведоха до успешното 
изпълнение с европейски средства на проекти за пречиствателни станции, 
депа и водни цикли в страната, важни не само за екологията, но и за качест-
вото на живот на българските граждани. Под Ваше ръководство Оператив-
на програма „Околна среда 2014 – 2020” се развива с добри темпове и вярва-
ме, че те ще се ускорят с новите стандартизирани документи за възлагане 
на проекти в сектор „Води“, които КСБ и МОСВ разработиха съвместно. На-
дявам се, че заедно ще представим напредъка на страната в изпълнението 
на оперативната програма, реализирането на екологична инфраструктура 
и опазването на околната среда на предстоящия 8-и дискусионен форум за 
строителството на 26 септември в София. 

Използвам случая да Ви уверя, че в лицето на КСБ ще продължите да 
имате надежден партньор, разполагащ с експертен потенциал, на който мо-
жете да разчитате при вземането на важните решения в сферата на еко-
логията.

Пожелавам Ви много здраве, сили, благополучие, професионални успехи 
и удовлетворение от постигнатото! Нека не стихват и поводите Ви за 
радост и лично щастие!  

     С уважение,

София      Инж. Илиян Терзиев
20 септември 2018 г.    Председател на УС на КСБ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО
Г-Н НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ВОДИТЕ

Георги Сотиров

Най-старото висше 
техническо училище у нас 
- Университетът по архи-
тектура, строителство и 
геодезия (УАСГ), откри 76-
ата си академична година. 
По традиция началото на 
новата учебна 2018/2019 г. 
бе дадено в зала „Максима”. 
Домакин беше ректорът 
на УАСГ проф. д-р инж. Иван 
Марков. На церемонията 
присъстваха инж. Вален-
тин Йовев, зам.-министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството, д-р 
Петър Николов, зам.-ми-
нистър на образованието 
и науката, инж. Светослав 
Глосов, председател на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“, проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор 
на ВСУ „Любен Каравелов”, 

проф. д.т.н. инж. Николай 
Вълканов, председател на 
УС на Българската мин-
но-геоложка камара, инж. 
Виктор Шарков, първи зам.-
председател на Национал-
ния клуб на строителите 
ветерани, и др.

Проф. Иван Марков под-
черта, че интересът на 
младите хора към специ-
алностите, които се изу-
чават в УАСГ, не намалява. 
„За 76-и пореден път ние 
посрещаме нови хора в за-

лите и лабораториите на 
храма на архитектурната 
и строителната наука. 

Защо храм? Защото 
всичко, което Ви заобикаля 
– жп линии, магистрали, ле-
тища, язовири, ВиК систе-
ми – е построено от наши 
възпитаници. Сградите, 
градоустройствените пла-
нове на населените места, 
тунелите и мостовете са 
дело на Вашите предше-
ственици. Гордейте се с 

тях!”, посочи проф. Марков 
и допълни, че през годините 
много от завършилите УАСГ 
са оставили своя почерк и 
в редица държави по света.

„Ще се готвите за едни 
от най-великите отрасли 
на икономиката - строи-
телството и архитекту-
рата. Бъдете достойни 
последователи на стро-
ителите на съвременна 
България”, призова първо-
курсниците инж. Валентин 
Йовев и отбеляза, че е горд 

възпитаник на Университе-
та по архитектура, стро-
ителство и геодезия. На 
свой ред проф. Борислав 
Борисов обърна внимание 
на факта, че УАСГ и ВСУ са 
двете единствени висши 
държавни училища, които 
готвят специалисти по 
едни от най-важните на-
правления за развитието 
на страната.

Инж. Светослав Глосов 
също поздрави академично-
то ръководство по повод 
началото на учебната годи-
на и пожела на първокурсни-
ците успешно следване. Той 
подчерта, че професиите, 
които ще усвояват в УАСГ, 
са най-древните, но и най-
съвременните в света.

По време на церемони-
ята инж. Виктор Шарков 
връчи поздравителен адрес 
на проф. Иван Марков от 
името на инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
Камарата на строителите 
в България. „Приемете мои-
те и на УС на КСБ поздрав-
ления по случай началото 
на учебната година. УАСГ 
е пример за обучение на 
млади хора, доказващи се 
на пазара на труда като 
отлични професионали-
сти, които строителните 
фирми очакват в редиците 
си. Пожелаваме на Вас и 
всички студенти и препо-
даватели успешна работа, 
изпълнена с много радост и 
удовлетворение. На добър 
час!”, се казва в адрес от 
инж. Терзиев.
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Прогнозната стойност на проекта е 145 млн. евро

петък, 14 септември 2018 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” инсталира дистанционно 
обслужвани електромери в с. До-
брославци, Нови Искър, с. Волуяк и 
с. Мировяне, част от Столична-
та община, съобщиха от компа-
нията. В резултат ще се подобри 
сигурността и качеството на 
електрозахранването в района. 
Автоматизираната система ще 
позволява дистанционно отчита-
не на изразходваната електрое-
нергия, ще следи натоварването 
на мрежата и нивото на подава-
ното напрежение, честотата и 
продължителността на прекъс-

ванията и други параметри. „Това 
ще доведе до възможности за 
повишаване на качеството и на-
деждността на електрозахран-
ването на клиентите и процеса 
на обслужването им, което пряко 
ще по в лияе и на клиентската удо-
влетвореност“, посочват от ЧЕЗ 
Разпределение.

Инсталирането на електро-
мерите се изпълнява в периода 10 
- 14 септември. Не е предвидено 
изключване на електрозахранва-
нето едновременно за голям брой 
потребители. Дейността се из-
вършва от техници с необходи-
мата квалификация и опит и е за 
сметка на дружеството.

Мирослав Еленков

Проведе се Общото събрание на Конфеде-
рацията на работодателите и индустриалци-
те в България (КРИБ), на което бяха приети 
изменения и допълнения в Устава на КРИБ. На 
събитието присъстваха председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, член на УС на 
КРИБ, зам.-председателят на УС на КСБ инж. 
Калин Пешов и прокуристът и гл. редактор на 
„Вестник Строител“ ЕАД и ПР на КСБ Ренета 
Николова.

Съгласно промените организацията кате-
горично се определи като работодателска, 
според изискванията на последните промени 
в Кодекса на труда (чл. 49, ал. 1) в сила от 20 
юли 2018 г.

Увеличена бе и мандатността на членовете на 
Управителния и на Контролния съвет на КРИБ от 

две на четири години в синхрон с европейските 
практики (двустранните камари в България), както 
и другите работодателски организации. Запазва се 
ограничението от два поредни мандата.

Мирослав Еленков

Общо 11 са подадени-
те заявления за участие в 
процедурата за възлагане 
на обществена поръчка 
с предмет „Проектиране, 
доставка и строителство 
на междусистемна газова 
връзка Гърция - България“. 
Това съобщиха от про-
ектната компания „Ай Си 
Джи Би” (ICGB) АД, която 
провежда търга. Оферти-
те са отворени публично в 
офиса на ICGB. Прогнозна-
та стойност на поръчка-
та е 145 млн. евро без ДДС, 
а срокът за осъществява-
не е 18 месеца, считано 
от започване на изпълне-
нието.

Постъпили са заявления 
от следните обединения и 
фирми: S.P.S. P/C. Saipem 
SPA; Консорциум COBRA-
CYMI-SOCAR с членове 
на обединението COBRA, 
CYMI and SOCAR; Fernas 
Const ruc t i on  Company 
Incorporated; Обединение 
JV Sicilsaldo S.p.A.- Nuova 

Ghizzoni S.p.A – Intrakat, 
съставено от Sicilsaldo 
S.p.A., Nuova Ghizzoni S.p.A. 
и Intrakat; ДЗЗД „Ай Джи 
Би – 2018“, включващо 
„Бонатти“ С.п.А, „Главбол-
гарстрой Интернешънал“ 
ЕАД и „Джи Пи Груп“ АД; 
Sicim S.p.A.; Обединение 
„Макс Страйхер - Терна/
АйСиДжиБи“ с членове 
„Терна“ АД и „Макс Страй-
хер“ С.п.А.; Консорциум 
Spiecapag Trace IGB 2018, 
включващо Spiecapag и 
„Трейс Груп Холд“ АД; „Джей 
енд Пи-Авакс“ С.А.; Обеди-
нение „СиПиПи – Актор“, 
между China Petroleum 
Pipeline Engineering Co и 
Aktor; и Консорциум „Про-
метей-Гео“ ,  включващ  
„Геострой“ АД и „Закнеф-
тегазстрой – Прометей“ 
ООД.

От ICGB уточниха, че 
изборът на строител се 
осъществява чрез ограни-
чена процедура по реда на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) на два ета-
па. Първата фаза включва 

предварителен подбор, 
а втората - разглежда-
не, оценка и класиране на 
офертите на преквали-
фицираните след първия 
етап кандидати. „Този из-
бор на процедура е наложен 
от комплексния характер 
на предмета на общест-
вената поръчка, който 
включва проектирането 
и изграждането на голямо 
техническо съоръжение за 

пренос на газ в двете по-
соки на територията на 
Република България и Ре-
публика Гърция“, обясняват 
от компанията и допълват, 
че с публичното отваряне 
на заявленията стартира 
първата фаза на предва-
рителния подбор от про-
цедурата, с която се цели 
да се прецени администра-
тивната допустимост на 
кандидатите. Очаква се 

този етап да приключи до 
края на  октомври, когато 
с решение официално ще 
бъдат поканени да пода-
дат оферти участниците, 
които отговарят на кри-
териите за подбор и са с 
необходимата финансова 
и техническа способност 
да изпълнят предмета на 
търга съобразно поставе-
ните изисквания. 

Заедно с избора на ин-

женер-консултант и дос-
тавчик на тръби определя-
нето на строител е сред 
финалните стъпки към 
реализирането на проекта 
за междусистемна газова 
връзка Гърция - България, 
който е от изключително 
значение за обезпечаване 
сигурността на достав-
ките за региона, както и 
за осигуряване на дивер-
сификация на доставки-
те на газ за България и 
региона на Югоизточна 
Европа. „Изграждането на 
интерконектора с Гърция 
ще допринесе и за по-голя-
ма конкурентоспособност 
на цените за газовата 
индустрия и за потре-
бителите. Връзката ще 
осигури достъп до Южния 
газов коридор, чрез който 
страната ни и регионът 
на Югоизточна Европа 
ще получават природен 
газ от Каспийския регион, 
съществуващи и бъдещи 
терминали за втечнен 
природен газ и други“, по-
сочват още от ICGB.

В навечерието на новата учебна 
година „ЧЕЗ Разпределение България” 
извърши извънредни обходи на съоръ-
женията от електроразпределителна-
та мрежа, които се намират в близост 
до училища и детски градини, разполо-
жени на обслужваната от дружество-
то територия в Западна България. От 
компанията съобщиха, че проверката 
има за цел да потвърди, че съоръжени-
ята са в идеално техническо състоя-
ние, не представляват опасност за 
децата и няма да смущават учебния 
процес, а констатираните забележки 
се отстраняват незабавно.

„Подобни проверки вече се превър-
наха в традиция за нас. Целта ни е да 
се уверим, че съоръженията са в пълна 
техническа изправност и че сме взели 
всички мерки, за да гарантираме без-
опасността им за нашите деца“, каза 
Васил Василев, директор на дирекция 
„Експлоатация и поддържане“, ЧЕЗ Раз-
пределение.

Дружеството призовава при не-
редности по съоръженията сигнали да 
бъдат подавани на колцентъра на ЧЕЗ 
0700 10 010 или на имейл klienti@cez-rp.
bg, както и в центровете за обслужва-
не на клиенти.

Снимка Румен Добрев
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Мирослав Еленков

С прието от правителство-
то постановление се осигуря-
ват допълнителни средства от 
централния бюджет в размер до 
36,2 млн. лв. по бюджета на Ми-

нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
за 2018 г. Те са предназначени за 
финансиране на изграждането на 
„Обход на гр. Габрово“ - Фаза I. Па-
рите са част от предвидените 
в държавния бюджет за изпълне-

нието на проекта през 2018 г. до 
100 млн. лв. Сумата ще се използва 
от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ за разплащане на СМР, стро-
ителен надзор и проектиране на 
разширен идеен проект на тунел 
под връх Шипка.

От пресцентъра на Минис-
терски съвет припомнят, че със 
завършването на обхода значи-
телно ще се намали времето за 
пътуване, ще се изведе транзит-
ният трафик извън Габрово и ще се 
повиши безопасността за пътува-

щите. Разглеждан в съвкупност с 
тунел под връх Шипка, проектът 
след неговата цялостна реализа-
ция ще осигури една от най-преки-
те пътни връзки между Северна и 
Южна България по направлението 
на общоевропейски коридор IX. 

Десислава 
Бакърджиева 

Започва рехабилита-
цията и реконструкцията 
на 7 км от второкласния 
път II-86 Средногорци – 
Рудозем, съобщиха от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“. Инвестици-
ята е за близо 11 млн. лв. 
Проектът се съфинансира 
от Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 - 2020“ и 
националния бюджет чрез 
Европейския фонд за реги-
онално развитие.

Ремонтът на път II-86 
е разделен на два участъ-
ка. Първият е с дължина 
около 3,8 км. Започва в 
края на Средногорци и 
завършва в началото на 
кв. „Койнарци“ в Рудозем 
(от км. 125+727.46 до км. 
126+600 и от км. 126+750 
до км. 129+660). Отсечка-
та ще бъде реконструира-
на, като е предвидено въз-
становяване на пътното 
тяло чрез изграждане на 

нова пътна конструкция, 
ще бъдат положени ос-
новни пластове от скални 
материали и асфалтова 
настилка. Отводняване-
то ще бъде подобрено, 
като се направят улеи, 
окопи и водостоци. Пред-
видено е изграждането на 
бетонови и стоманобе-
тонови подпорни стени. 
В отсечката има 5 мо-
стови съоръжения, чийто 
габарит ще бъде уширен и 
ще се подменят пътната 
плоча, тротоарните бло-
кове, хидроизолацията, 
асфалтовата настилка, 
предпазните огради и др. 
Вторият участък е бли-
зо 3,2 км. Той започва от 
кв. „Койнарци“ в Рудозем и 
завършва след кв. „Осво-
бождение“ (от км. 129+660 
до км. 132+920). Планира-
на е подмяна на асфалто-
вата настилка, подобря-
ване на отводняването, 
ремонт на подпорни сте-
ни и мостово съоръжение. 
На двата участъка ще се 
обрушат скалните от-
коси и на необходимите 

места ще се монтират 
предпазни стоманени 
мрежи. За допълнително 
укрепване на откосите е 
предвидено затревяване, 
засаждане на дървета и 
храсти. Ремонтираният 
път ще бъде с нови огра-
ничителни системи, път-
ни знаци и хоризонтална 
маркировка.

Изпълнител на обек-
та е „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ 
ДЗЗД, в което участ-
ват „Галчев инженеринг“ 
ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. 
Стойността на договора 
е 10 691 928,85 лв. с ДДС, 
а срокът за изпълнение е 
16 месеца. Строителният 
надзор ще бъде осъщест-
вен от „Пътинвестинже-
неринг“ АД. Контрактът 
им е за 220 574,40 лв. с 
ДДС. Авторският надзор 
е на „Илия Бурда“ ЕООД. 
Техният договор е  за 
1200 лв. с ДДС.

Участъкът от път  
II-86 от Рудозем до грани-
цата с Гърция е изграден 
в периода 2005 - 2008 г. 
по Програма ФАР-ТГС. На-

правена е реконструкция 
и ново строителство на 
отсечка с дължина около 
9,8 км, която завършва 
малко преди площадката 
на бъдещия ГКПП „Рудо-
зем“. Отново по Програ-
ма ФАР-ТГС е изпълнена 
рехабилитация и частич-
на реконструкция на път  
II-86 в участъка между Со-
коловци – Смолян – Средно-
горци. В програмен период 
2007 - 2013 г. със съфинан-
сиране от Програмата за 
европейско териториално 
сътрудничество Гърция 
- България 2007 - 2013 г. 
са обновени 14 км от път  
II-86 в отсечката между 
Чепеларе и Соколовци. 

Сега освен ремонта на 
7-те км между Средногор-
ци и Рудозем е предвидено 
и изграждането на 2,6 км 
обходен път на Рудозем, 
който ще преминава по 
съществуващи улици на 
града и по нов терен. В 
момента се провеждат 
тръжните процедури за 
избор на изпълнител и 
строителен надзор.

Мартин Славчев

Със символична първа копка стартираха дейностите по 
проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия 
по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, 
район „Илинден“ в София. На събитието присъстваха Мария 
Тодорова, зам.-кмет на район „Илинден“, Нели Стоянова, ди-
ректор на гимназията, Таня Колева, управител на консорци-
ума изпълнител ДЗЗД „Тева“ ООД , състоящо се от „Стини“ 
ООД и „Реминг Консулт“ АД, и др. 

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 3 „Регионал-
на образователна инфраструктура“ на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Общата му стойност 
е 1 611 208,52 лв. От тях 1 189 999,24 лв. са европейско 
финансиране, 209 999,86 хил. лв. - от националния бюджет, 
и 211 209,42 лв. е собственият принос на местната власт. 

Ще бъдат обновени двата корпуса на учебното заведе-
ние и дворното пространство, като ще се въведат и мер-
ки за енергийна ефективност. Предвижда се доставяне на 
ново оборудване и обзавеждане за лабораторията към гим-
назията, както и на техника за целите на образователния 
процес. В рамките на проекта ще се изградят и площадки 
за спорт, съоръжения за тенис на маса, както и фитнес на 
открито. 

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени
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Десислава Бакърджиева

Министър-председателят Бойко 
Борисов провери напредъка на строи-
телството на многофункционалната 
спортна зала „Арена Бургас”. Преми е-
рът посети обекта заедно с кмета на 
Бургас Димитър Николов. 

„Тя е от огромно значение за бъл-
гарския спорт. Веднага след открива-
нето й България ще може да кандидат-
ства за домакинство на Европейски и 
Световни първенства по лека атле-

тика в зала. Спортното съоръжение 
е без аналог“, е заявил Бойко Борисов 
след инспекцията. Той е припомнил, 
че през 2016 г. правителството взе 
решение да отпусне средствата за 
изграждането й. „Към момента са при-
ключени голяма част от дейностите“, 
съобщил премиерът. 

Очаква се съоръжението да бъде 
завършено през септември – октом-
ври 2019 г. Изпълнител е ДЗЗД „Двора-
на“ с управляващ партньор „Билдникс“ 
ЕООД и участник „Водстрой 98“ АД. 

„Арена Бургас” е разделена функцио-
нално на четири подобекта. Най-голе-
мият е основна зала за лека атлетика, 
хандбал, баскетбол, бойни спортове, 
волейбол и др., в това число концерти, 
конференции и конгреси. Тя ще бъде с 
капацитет около 7000 места, с въз-
можност при концерти и други подоб-
ни събития да достигне до 14 хиляди. 
Останалите подобекти са малка зала 
с капацитет 1500 души, тренировъчна 
зала и открит етажен паркинг с над 
800 места. 

Елица Илчева

С 12 гласа „за“ и 7 „въз-
държали се“ парламентар-
ната Комисия по правни въ-
проси прие на първо четене 
Законопроекта за измене-
ние и допълнение на Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП), внесен от Минис-
терския съвет на 1 август 
2018 г. Предложенията за 
промени представи изп. 
директор на Агенцията по 
обществени поръчки доц. 
д-р Миглена Павлова. Като 
гост на заседанието при-
съства Виолета Ангелиева, 
експерт в отдел „Анализи, 
строителство, професио-
нална квалификация и мо-
ниторинг“ на Камарата на 
строителите в България, 
която запозна аудиторията 
със становището на КСБ за 
ЗИД на ЗОП, изготвено от 
работна група с участието 
и на други сродни браншови 

организации, като Камара-
та на архитектите в Бъл-
гария, Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране, Българска 
браншова камара „Пътища“ 
и др. От думите й стана 
ясно, че КСБ като цяло под-
крепя основните промени, 
свързани с въвеждането на 
електронната платформа и 
на чл. 20 от директивата 
за синхронизиране на праго-
вете. Ангелиева представи 
и предложенията на Кама-
рата за прецизиране на 
отделни членове, които де-
путатите обещаха да раз-
гледат веднага след като 
ги получат в писмен вид. 

Основната цел на за-
конопроекта е поетапно 
въвеждане на единна елек-
тронна платформа, с която 
страната ни постепенно 
ще премине на нов етап 
на провеждане на общест-
вените поръчки изцяло по 

електронен път. С времето 
платформата ще обхване 
целия процес и разплаща-
нето с електронни факту-
ри. Тя ще е задължителна 
за всички възложители. 
Допусната е възможност 
само централните органи 
да използват свои плат-
форми, които трябва да са 
свързани с националната. 
Д-р Миглена Павлова съ-
общи, че първият етап от 
въвеждането на система-

та от подготовката и от-
криване на процедурата до 
подаване на заявленията е 
пред завършване. 

В ЗИД на ЗОП е записа-
но още възложителите да 
публикуват всички договори 
с подизпълнители, а допъл-
нителните споразумения 
към контрактите да са 
публични и оповестени в Ре-
гистъра на обществените 
поръчки. Предлага се и по-
вишаване на стойностните 

прагове в съответствие с 
новите регламенти на ЕК 
от декември 2017 г. - сред-
но с около 5 на сто за дос-
тавки и стандартни услуги. 
Предвидено е по-значител-
но увеличение на праговете 
за строителство, за соци-
ални и други специфични ус-
луги с мотива доближаване 
до съответните европей-
ски стойности.

В законопроекта е зало-
жено и прецизиране на кръга 
на лицата, които са задъл-
жени да декларират т.нар. 
лични обстоятелства при 
участие в поръчки. Това са 
законните и упълномощени 
представители на стопан-
ския субект и членовете 
на неговите ръководни ор-
гани. Когато в тези орга-
ни членуват юридически 
лица, обстоятелствата 
ще се декларират само 
от физическите такива, 
които ги представляват. 

Променени са разпоредби, 
които уреждат замяна или 
включване на подизпълни-
тел. Предвидена е санкция 
за неправомерна замяна на 
изпълнител или подизпъл-
нител с цел дисциплиниращ 
ефект спрямо страните по 
договора. 

С новите текстове се 
правят промени във функ-
циите на Агенцията по об-
ществени поръчки, свърза-
ни главно с предварителния 
контрол и сътрудничество-
то с други контролни орга-
ни. Ще има нови санкции за 
необхванати към момента 
нарушения, както и наказа-
ние за нарушения, извърше-
ни повторно. В мотивите 
към промените се казва, 
че очакваните ефекти са 
подобряване на системата 
на обществените поръчки 
и оптимизиране на работа-
та на държавните инсти-
туции.

Снимка Румен Добрев
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Заедно ще намираме успешни решения от взаимен интерес

Инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на Национална компания „Железопътна           

Десислава 
Бакърджиева

Инж. Папукчийски, 

наскоро бяха отворени 

офертите по процедура-

та за избор на изпълните-

ли за модернизацията на 

жп линията между Елин 

Пелин и Костенец, която 

се забави заради обжал-

вания. Кога очаквате да 

има избрани строители и 

да започне реализацията 

на проекта? Има ли риск 

за финансирането му?

Очаква се комисията 
за извършване на подбор 
на кандидатите да при-
ключи своята работа до 6 
декември, което означава, 
че до 5 януари 2019 г. може 
да бъде сключен договор с 
избраните участници и да 
стартира реализацията 
на проекта за модерниза-
цията на жп линията меж-
ду Елин Пелин и Костенец. 

При обжалване на об-
ществената поръчка има 
съществен риск за загуба 
на финансирането по про-
екта. В този случай На-
ционална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ) има готовност да 
фазира изпълнението на 
проекта, т.е. да бъдат 
реализирани само част от 
дейностите в този про-
грамен период, а строи-
телните работи, за които 
няма достатъчно техно-
логично време, да бъдат 
завършени след 2023 г.

Какви нормативни 

промени са необходими в 

Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), за да не се 

бавят умишлено инфра-

структурни обекти с на-

ционално значение от не-

добросъвестни фирми? 

Как може да се преуста-

нови тази практика? 

НКЖИ като голям бе-
нефициент има сериозни 
проблеми с обявяването и 
провеждането на проце-
дури по ЗОП за мащабни 
обекти. Това е процес, кой-
то сам по себе си е тежък 
и продължителен. 

Досега действащите 
законоустановени норми 
и срокове в процеса на 
обжалване доведоха до 
генериране на огромни за-
бавяния при сключване на 
договори по проектите за 
София - Волуяк, при който 
закъснението е 10 месеца, 
и за Елин Пелин – Косте-
нец, където след поредна-
та жалба от 6 юни изоста-
ването е 1 година. Пловдив 
– Бургас, Фаза 2 също се 
забавя след поредното 
спиране на процедурата 
за сигнализация и телеко-
муникация от 12 юни т.г.

Закъснението неминуе-
мо води до риск от загуба 

на съществен финансов 
ресурс, предоставен на 
България от Европейски-
те структурни и инвес-
тиционни фондове (ЕСИФ) 
поради невъзможност за 
усвояването на средства-
та и извършването на 
плащания по договорите в 
рамките на периода за до-
пустимост на разходите. 
Компанията направи всич-
ко възможно да преодолее 
този риск, включително 
и инициирайки законода-
телните промени в ЗОП, 
обнародвани на 12 юни в 
Държавен вестник, с кои-
то се задължава жалбопо-
дателят да докаже правен 
интерес към изпълнение 
на поръчката, като пред-
стави доказателства как 
е бил засегнат интересът 
му. За НКЖИ ефектът от 
промените е „отпушване“ 
на тръжните процедури, 
възможност за усвояване 
на средствата и изпълне-
ние на договорите в срок.

В миналия програмен 
период 2007 – 2013 г. Ком-
панията също имаше про-
блеми със сериозно заба-
вяне на големи проекти, 
какъвто беше Септември 
– Пловдив, но успя да за-
върши всички дейности и 
да спази сроковете.

Какъв e напредъкът 

по останалите жп проек-

ти, които НКЖИ изпъл-

нява с осигурено финан-

сиране по ОП „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ 

(„ОПТТИ 2014 – 2020“)? Ка-

къв процент на изпълне-

ние са достигнали тези, 

които се реализират, кои 

са пред старт на строи-

телството? 

П о  о т н о ш е н и е  н а 
програмен период 2014 – 
2020 г. Компанията следва 
логична последователност 
при осъществяването на 
инвестиционните си наме-
рения и се стреми към об-
вързаност на проектите 
с програмен период 2007 
– 2013 г. Пример за това 
е и този за модернизация 
на железопътната линия 
Пловдив – Бургас, Фаза 2. 
Той включва изпълнението 
на дейности с различна 
проектна готовност и об-
хват, свързани с рехабили-
тация или модернизация на 
жп инфраструктура по же-
лезен път, сгради и съоръ-
жения, контактна мрежа, 
изграждане на системи за 
сигнализация и телекому-
никации по изискванията 
на ERTMS (Европейска 
система за управление на 
железопътния трафик), 
изграждане на нови пътни 
надлези/подлези на мяс-
тото на съществуващи 
прелези. 

Към момента физи-
ческото изпълнение на 
строителните дейности 
за жп отсечката Скутаре 
– Оризово е 74%. Рехаби-
литацията на Стралджа 
– Церковски е завърше-
на. Подписан е Акт 16 и 
е издадено Разрешение за 
ползване.

Стартирани са откри-
ти процедури за избор на 
изпълнители и предстои 
подписване на договори с 
предмет „Проектиране и 
изграждане на системи за 
сигнализация и телекому-
никации по жп линия Плов-
див – Бургас“ и „Модер-
низация на железопътен 
участък Оризово – Михай-
лово“. 

Как се развиват про-

ектите по Механизма 

за свързване на Европа 

(МСЕ)? 

Проект „Модерниза-
ция на железопътен учас-
тък София – Елин Пелин“ 
стартира със закъснение 
поради жалби по време на 
тръжните процедури, но 
се надяваме, че ще бъде за-
вършен в срок, т.е. до края 
на 2021 г. Поради дългите 
отчуждителни и съгласу-
вателни процедури пред-
приехме навременни мерки 
за разделяне на жп трасе-
то София – Елин Пелин на 
подучастъци с цел ускоря-

ване изпълнението на про-
екта. Вече имаме издадено 
Разрешително за строеж 
за подучастък Казиче-
не – Елин Пелин, където 
строително-монтажните 
работи са в процес на ре-
ализация и е постигнат 
20% физически напредък. 
През септември очакваме 
Разрешително за строеж 
за подучастък Искър – Ка-
зичене и да стартираме 
реалните дейности. През 
октомври трябва да полу-
чим и Разрешителното за 
строеж за последния поду-
частък София – Искър. 

Вторият одобрен про-
ект по МСЕ е за развитие 
на жп възел София - желе-
зопътна отсечка София – 
Волуяк. Към момента е из-
готвен Технически проект 
и Подробен устройствен 
план (ПУП) за модерниза-
ция на железопътните 
участъци гара София – 
гара Волуяк. В рамките на 
проекта ще бъде изграден 
нов трети коловоз между 
жп гара Волуяк и Централ-
на жп гара София, нова 
гара Обеля, както и модер-
низация на съществуващо-
то коловозно развитие на 
двете гари. 

Продължава проце-
дурата по съгласуване и 
одобрение на ПУП, касаещ 
проектиране и изграж-
дане на комуникационния 

пробив под жп ареала на 
централна гара Пловдив, 
свързващ бул. „Васил Ап-
рилов” и бул. „Македония”. 
Това наложи допълнителна 
промяна в стратегията за 
подготовката по проекта 
за рехабилитацията на 
жп възел „Пловдив” с оглед 
намаляване на закъснение-
то, причинено от външни 
страни, а именно разделя-
нето на изпълнението на 
дейностите по проекта в 
две отделни открити про-
цедури: за модернизацията 
на железен път, контакт-
на мрежа и съоръжения и 
системите за сигнали-
зация и телекомуникации 
извън гара Пловдив и за 
модернизацията на жп ин-
фраструктура в гара Плов-
див, включително изграж-
дането на комуникационен 
пробив под жп ареала на 
централна гара.

В тази връзка тече 
и усилена подготовка на 
процедури за избор на из-
пълнители за „Модерниза-
ция на жп участъци Плов-
див – Крумово и Пловдив 
- Скутаре, включително 
гарите Пловдив разпреде-
лителна, Крумово, Скутаре 
и разделен пост Тракия” и 
„Модернизация на железен 
път, контактна мрежа и 
системи за сигнализация в 
гара Пловдив и изграждане 
на транспортно-комуника-
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          инфраструктура“:

ционен пробив.
Към настоящия мо-

мент сме стартирали 
тръжните процедури за 
модернизация на коловоз-
но развитие на Централ-
на гара София и жп учас-
тък Централна гара София 
– Волуяк и проектиране и 
строителство на системи 
за сигнализация и телеко-
муникации и ERTMS.

Какви други дейности 

осъществява НКЖИ в 

разгара на строителния 

сезон? Обновяват ли се 

гари? 

В частта железен път 
и съоръжения в момента 
изпълняваме механизирано 
подновяване на железния 
път на 2-ри и 3-ти коловоз, 
ремонт на стрелки и от-
воднителни мероприятия в 
гара Владая, механизирано 
подновяване на железо-
пътната инфраструктура 
и съоръженията към нея 
в междугарието Тулово – 
Змейово.

Извършва се и меха-
низирано подновяване на 
железния път в междуга-
рието Змейово – Стара 
Загора и стрелка №1 в 
гара Стара Загора, въз-
становяване на проект-
ната скорост в междуга-
рието Реброво – Своге, 
път №2 и подновяване и 
среден ремонт на желез-
ния път между Шиваче-
во и Гавраилово. Заедно с 
това се извършват и СМР 
на контактната мрежа и 
съоръженията към нея в 
участъците Люляково – 
Дъскотна, Змейово – Ста-
ра Загора, Реброво – Сво-
ге, Тулово – Змейово и гара 
Владая.

През 2018 г. със сред-
ства от държавния бю-
джет извършваме мо-
дернизация на тягови 
подстанции (ТП) Велич-
ково и Провадия, както и 
подмяна на секционните 
разединители в гарите 
Провадия, Синдел, Юнак и 
Величково заедно с осъвре-
меняването на секционен 
пост Синдел. Приключихме 
преустройството и мо-
дернизацията на тягови 
подстанции Бов и Пирдоп, 
които са въведени в екс-
плоатация.

Основната ни задача 
е да обезпечаваме техни-
чески управлението и без-
опасността на движение 
на влаковете в съответ-
ствие с националните и 
европейските изисквания 
за безопасност и опера-
тивна съвместимост. 
Постигането на поставе-
ните цели за повишаване 
капацитета и нивото на 
безопасност за движе-
нието на влаковете се из-
вършва чрез изграждане на 

нови компютърни системи 
за управление, оптични 
кабелни мрежи и цифрова 
апаратура. При модерниза-
цията на осигурителната 
техника извършваме за-
мяна на амортизираните 
стари кабели, съоръжения 
и елементи с по-съвремен-
ни – с повишени функцио-
нални и експлоатационни 
характеристики, и подмя-
на на старите релсови ве-
риги за контрол наличието 
на влак с нови системи с 
броячи на оси, отговарящи 
напълно на техническите 
изисквания за оперативна 
съвместимост. Това ще 
позволи бъдещото им над-
граждане с диспечерски 
централизации за управле-
ние от единен диспечерски 
център и изграждане на 
ERTMS.

Тази година приклю-
чи рехабилитацията на 
съоръженията и устрой-
ствата на осигурител-
ната техника и телеко-
муникационните мрежи 
в железопътния участък 
София – Карлово. Завърши 
и пресъоръжаването на 
20 бр. ръчни бариери със 
съвременни автоматич-
ни прелезни устройства. 
Модернизирана е теле-
фонната кабелна мрежа и 
апаратура в участъците 
Червен бряг – Горна Оря-
ховица – Бяла, а в момен-
та се изпълнява оптична 
кабелна мрежа и цифрова 
апаратура в участъците 
Горна Оряховица – Каспи-
чан и Радомир – Благоев-
град. 

Подписан е договор за 
модернизацията на съ-
ществуващи маршрутно-
релейни централизации 
за инженеринг на осигури-
телната техника в гари 
Ботев, Калофер, Тъжа, Са-
хране, Дунавци и Чергано-
во по трета главна линия. 
Тази година очакваме да 
приключи процедурата за 
изграждане на маршрутно 
компютърна централиза-
ция на гара Синдел.

През 2018 г. са предви-
дени повече от 4 млн. лв. 
за ремонти и обновяване 
на гари. Със средства от 
държавен бюджет извърш-
ваме реконструкция и 
модернизация на приемно 
здание на жп гара Долно 
Езерово и благоустроя-
ване на околното прос-
транство. Изготвени са 
инвестиционни проекти 
за обновяване на жп гари 
Стамболийски и Айтос, 
предстои възлагане на 
обществени поръчки за 
строителството. Приклю-
чи изборът на изпълнител 
за изготвяне на проект за 
жп гара Ямбол и провежда-
ме процедура за изготвяне 
на проект за ремонт на жп 

гара Шумен.

Какви други строи-

телни търгове предстои 

да обяви Компанията до 

края на 2018 г.? 

До средата на септем-
ври предстои да бъде обя-
вена обществена поръчка 
за модернизация и ново 
строителство на четири 
броя тягови подстанции и 
интегрирането им в сис-
тема за телеуправление 
SCADA. Това са ТП Кази-
чене и ТП Ихтиман, фи-
нансирани по „ОПТТИ 2014 
– 2020“ по проект „Модер-
низация на жп линия София 
– Пловдив: жп участък Елин 
Пелин – Костенец“; модер-
низация на съществува-
ща тягова подстанция 
Белово със средства по 
МСЕ за проект „Модерни-
зация на жп участък Кос-
тенец - Септември“, и на 
съществуваща ТП Чирпан 
– по „ОПТТИ 2014 – 2020“, 
проект „Рехабилитация на 
жп линия Пловдив – Бургас, 
Фаза 2“.

Ще бъдат обявени и 
търгове за осъществява-
не на авторски надзор по 
време на строителните 
дейности за изграждане на 
гара София и за строител-
ство на приемните здания 
Обеля и Волуяк. Планираме 
това да се случи до края на 
годината.

Предстои да обявим и 
поръчки за реконструкция 
на стрелково развитие на 
гара Зимница и рехабили-
тация на контактната 
мрежа в гарите Зимница и 
Стралджа; модернизация 
на жп отсечката Ямбол 
– Зимница при гара Завой; 
изграждане на надлези/
подлези за жп линия Плов-
див – Бургас на мястото 
на съществуващи преле-
зи и оценка на съответ-
ствието с изискванията 
за оперативна съвмести-
мост.

По проект „Рехабили-
тация на железопътен 
възел Пловдив“ предвижда-
ните тръжни процедури са 
за модернизацията на жп 
участъци Пловдив – Кру-
мово и Пловдив – Скута-
ре, включително гарите 
Пловдив разпределителна, 
Крумово, Скутаре и разде-
лен пост Тракия и модер-
низация на железен път, 
контактна мрежа и сис-
теми за сигнализация в 
гара Пловдив и изграждане 
на транспортно-комуника-
ционен пробив.

В частта „Железен 
път и съоръжения“ до края 
на 2018 г. предстои да бъ-
дат обявени и да започнат 
няколко процедури по ЗОП 
с предмет строителство. 
Това са обектите за под-
новяване на железен път в 

междугарието Храбърско 
– Разменна; механизирано 
подновяване на железния 
път в междугарието Кръ-
стец – Радунци, в меж-
дугарието Стражица - 
Славяново; механизирано 
подновяване на железопът-
ни стрелки в гара Драго-
ман с отводнителни ме-
роприятия и механизиран 
среден ремонт на 3-ти ко-
ловоз в гара Алдомировци в 
две обособени позиции.

Заложили сме и обявя-
ването на търгове и за 
механизирано подновяване 
в междугарието Дупница 
– Големо село с обща дъл-
жина 7959 м; неотложно 
укрепване земно-скален 
откос в междугарието 
Плачковци – Кръстец, как-
то и за възстановяване на 
антикорозионно покритие 
на Дунав мост в Русе.

По отношение на сис-
темите за сигнализация 
и телекомуникации се 
подготвят документи за 
обявяване на търгове за 
модернизация и рехабили-
тация на системите на 
осигурителната техни-
ка, телекомуникациите в 
гарите Своге, Бов, Чер-
вен бряг, Плевен, Дралфа, 
Любеново предавателна 
и Раднево; за изграждане 
на 20 бр. автоматични 
прелезни устройства и на 
оптична кабелна мрежа в 
участъка София – Мездра 
– Червен бряг и за инже-
неринг на осигурителната 
техника в гари Казанлък, 
Гурково, Твърдица, Ши-
вачево, Гаврилово, Жельо 
войвода по трета главна 
линия. На следващ етап, 
в периода 2018 – 2020 г., 
сме предвидили строи-
телството на нова ди-
спечерска централизация 
в участъка от София до 
Карлово.

До края на тази година 
възнамеряваме да обявим 
търгове за удвояване на 
железния път в участъка 
Прилеп – Ведрово, възста-
новяване на параметрите 
на железопътната инфра-
структура в гара Сеново 
и между Самуил – Висока 
поляна. Предвиждаме също 
да стартираме процеду-
ри за възобновяване на 
строителните дейности 
в тунел №1, в участъка 
Лозарево – Прилеп, и за из-
граждане на шумозащит-
ни съоръжения в отсечки 
от жп линията Карнобат 
– Синдел, съгласно Оцен-
ката на въздействието 
върху околната среда.

Жп свързаността бе 

една от основните теми 

по време събитията в об-

ластта на транспорта в 

рамките на първото Бъл-

гарско председателство 

на Съвета на ЕС. Какви 

проекти трябва да из-

пълни страната ни по на-

правлението на Трансев-

ропейската транспортна 

мрежа, както и за осигу-

ряването на по-добри 

връзки със страните от 

Западните Балкани? На 

колко възлизат необхо-

димите инвестиции? 

Съгласно Регламент 
1315/2013 на Европейския 
парламент и Съвета, 
страната ни като държа-
ва - членка на ЕС, следва да 
гарантира предприемане-
то на подходящи мерки за 
завършване на проектите 
от основната Трансевро-
пейска железопътна мре-
жа до 2030 г. До 2050 г. при 
спазване на съответните 
разпоредби България след-
ва да положи всички въз-
можни усилия за завършва-
не и на широкообхватната 
мрежа.

Направленията, които 
са важни за завършване 
на поетите ангажимен-
ти относно основната 
мрежа, касаят предимно 
трансгранични проекти, 
осигуряващи връзки със За-
падните Балкани – Македо-
ния и Сърбия. Към момента 
НКЖИ изпълнява проекти 
за подготовка на тези на-
правления – „Модернизация 
на железопътна линия Со-
фия – граница с Република 
Сърбия“ и „Модернизация 
на железопътната линия 
София – Перник – Радо-
мир – Гюешево – граница с 
Република Македония“, фи-
нансирани от ЕСИФ. Към 
момента България няма 
изградена железопътна 
връзка с Македония в учас-
тъка от гара Гюешево до 
границата, но Министер-
ството на транспорта и 
комуникациите на Репу-
блика Македония подготвя 
проект за жп участък от 
Крива Паланка до граница-
та с България, в който е и 
граничният железопътен 

тунел „Деве баир“, включи-
телно и за частта на те-
риторията на страната 
ни. Строителството на 
тунела от българска стра-
на е започнало през 1941 г., 
но са изградени едва 550 м 
от  о б щ ат а  д ъ л жи н а 
2383 м на съоръжението. 
Очакваме след 2022 г. да 
започне изпълнението на 
оставащите участъци от 
граничните направления 
– от Волуяк до границата 
със Сърбия и от София 
до Македония, както и по 
останалите отсечки по 
основната мрежа (Видин – 
София, Радомир – Кулата и 
Мездра – Горна Оряховица) 
при наличие на осигурено 
финансиране. За завършва-
не на всички линии по ос-
новната Трансевропейска 
мрежа са нужни над 5 млрд. 
евро, а за тези по разшире-
ната (Русе – Варна, Горна 
Оряховица – Каспичан и 
Каспичан – Синдел) - над 
800 млн. евро.

На 26 септември ще 

се проведе Осмият дис-

кусионен форум „Стро-

ителството през 2019 

година – перспективи и 

предизвикателства“, ор-

ганизиран от Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (КСБ) и в. „Строи-

тел“, в който се надяваме 

да се включите. Какво 

бихте искали да споде-

лите на събитието пред 

представителите на Ка-

марата?

За първи път НКЖИ 
ще участва в дискусион-
ния форум, организиран от 
КСБ и в. „Строител“, като 
пълноправен член на Кама-
рата.

Надявам се доброто 
сътрудничество, изграде-
но между нас, да продължи 
и в бъдеще и заедно да на-
мираме успешни решения 
от взаимен интерес вече 
като пълноправни парт-
ньори.

Снимка в. „Строител“

През 2018 г. са предвидени повече от 4 млн. лв. за ремонти и 

обновяване на гари
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Двете страни се договориха да се създадат подгрупи, които да разглеждат различни 
теми, касаещи строителния сектор

Емил Христов

В Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) се проведе първо 
заседание на съвместна-
та работна група за опе-
ративно взаимодействие 
по актуалните въпроси, 
касаещи строителство-
то. Консултативният ор-
ган е създаден от МРРБ и 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). На 
работната среща КСБ 
бе представена от инж. 
Николай Николов, зам.-
председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Благой 
Козарев, член на Изпъл-
нителното бюро и на УС 
на КСБ, ръководител на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ към Камара-
та, Любомир Пейновски, 
член на УС на КСБ, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, Виолета 
Ангелиева, експерт в от-
дел „Анализи, строител-
ство, професионална ква-
лификация и мониторинг“ 
в КСБ, и Ренета Николова, 
ПР на КСБ, прокурист и 
гл. редактор на „Вестник 
Строител“ ЕАД. 

От страна  на  ин -
ституциите участваха 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството инж. 
Валентин Йовев,  инж. 
Светослав Глосов, пред-
седател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ), инж. Николай 
Станков, съветник на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, арх. Иван 
Несторов, началник на 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол, 
Веселина Терзийска – гл. 
секретар на МРРБ, Юра 
Витанова, директор на 
Дирекция „Обществени 
поръчки“ в МРРБ, Ивай-
ло Иванов, директор на 
Дирекция „Обществени 
поръчки и правно обслуж-
ване” в АПИ , инж. Румен 
Янков, директор на Дирек-
ция „Геодезия, картогра-
фия и кадастър“ в АГКК, 
Кристина Цалова, дирек-
тор на дирекция „Техни-
чески правила и норми“ 
в МРРБ, и арх. Пенчо Ди-
митров, и.д. директор на 
Дирекция „Устройство на 
територията и админи-
стративно-териториално 
устройство“ в МРРБ. 

„Осъществяването 
на тази работна среща 
е съвместна инициати-
ва. Смятам, че такива 
трябва да продължим да 
провеждаме регулярно“. 
Това заяви в началото 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството инж. 

Валентин Йовев. Той под-
черта, че в най-кратки 
срокове трябва да се 
създадат подгрупи между 
КСБ и МРРБ по различните 
теми, касаещи бранша, и 
приоритетни за двете 
страни. 

„Всички структури на 

МРРБ ще съдействат 

максимално, 

защото дейността ни 
е съвместна. Ние винаги 
сме работили отлично с 
Камарата“, сподели още 
инж. Йовев, като допълни, 
че само чрез диалог могат 
да се намерят решения по 
важните за строител-
ството в страната про-
блеми.

Инж. Николай Николов 
също подчерта, че само 
с общи усилия е възможно 
преодоляването на предиз-
викателствата, пред кои-
то е изправен браншът в 
България. Той постави на 
дневен ред пред експер-
тите от МРРБ темата за 
напредъка по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). „Безспорно 
това е една социална 
програма, която изпълни 
своето предназначение 
независимо от опитите 
за нападки срещу нея“, 
каза зам.-председателят 
на УС на КСБ и посочи, че 
тя е постигнала своята 
основна задача, има реди-
ца положителни ефекти 
от нея и затова е необхо-
димо да продължи и през 
следващите години. 

„НПЕЕМЖС донесе много 

позитиви за българските 

домове. 

Промениха се кварта-
лите и дори простран-
ствата между блоковете. 
Жилищата станаха много 

по-добри за живеене. Бла-
годарение на Национал-
ната програма браншът 
имаше работа, като това 
важи не само за строи-
телите, но и за достав-
чиците и търговците на 
материали“ ,  подчерта 
инж. Николов. По думите 
му десетки хиляди работ-
ници са били ангажирани в 
реализирането на проекти 
в страната, финансира-
ни по НПЕЕМЖС. Според 
инж. Николай Николов, ако 
Националната програма 
спре, е възможно голяма 
част от тези хора да си 
потърсят другаде препи-
тание, например в някои 
европейски страни, в кои-
то стартират мащабни 
програми за саниране. 
„Няма как да наваксваме 
тази жива сила, особено в 
момент, в който има огро-
мен недостиг на специали-
сти в цялата страна“, до-
пълни още председателят 
на УС на КСБ.

От своя страна инж. 
Мирослав Мазнев изра-
зи своята благодарност 
за  отзивчивостта  и 
желанието за съвмест-
на работа между КСБ и 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. Изп. 
директор на КСБ предста-
ви подготвените от Кама-
рата предложения за обща 
визия за новото законода-
телство в областта на 
проектирането и строи-
телството. „Ние иници-
ирахме промени в норма-
тивната уредба, с които 
да изчистим правилата и 
да дадем възможност да 
се работи по-стриктно, 
организирано и на по-ре-
ални цени“, сподели инж. 
Мазнев. Той подчерта, че 
една от най-необходимите 
и важни промени, за които 
Камарата настоява, е За-
конът за устройство на 
територията (ЗУТ) да се 

раздели на два отделни 
закона – Закон за устрой-
ство на територията (ус-
тройствено планиране) и 
Закон за строителството 
(инвестиционно проекти-
ране и строителство). 

Изп. директор на КСБ 
запозна експертите в ра-
ботната група и с идеята 
на Камарата за борба със 
сивия сектор чрез изме-
нения в ЗУТ. Той припомни, 
че съгласно сегашните 
текстове е допустимо 
фирми, нерегистрирани 
в Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя (ЦПРС), да изпъл-
няват обекти от пета 
категория с квадратура 
до 1000 кв. м и кота корниз 
от 10 м. „За нас е важно и 
настояваме 

всички обекти от пета 

категория, без оглед на 

тяхната квадратура, да 

бъдат изпълнявани от фир-

ми, вписани в ЦПРС“, 

категоричен бе той. 
Инж. Мазнев допълни, че в 
момента по данни на На-
ционалния статистически 
институт в България има 
над 20 000 строителни 
фирми, в ЦПРС са вписани 
само 5100. „Когато си в 
Регистъра, това гаранти-
ра една компетенция и по-
голяма отговорност при 
изпълнението на всякакъв 
тип обекти. Ние изис-
кваме да има технически 
лица, да има отговорници 
за качество, както и опит 
при изпълняването на все-
ки вид строителство и 
това може да стане само 
ако дадената компания е 
вписана в ЦПРС“, акценти-
ра изп. директор на КСБ. 
Той изрази надежда, че ис-
канията на Камарата ще 
бъдат взети под внима-
ние между първо и второ 
четене на ЗИД на ЗУТ в 
Народното събрание.

Инж. Мирослав Маз-
нев представи и предло-
женията на КСБ, касаещи 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). „Един от 
проблемите, които сме 
идентифицирали в ЗОП, е 
свързан с ролята на подиз-
пълнителите. За съжале-
ние във внесения проект 
за изменение на ЗОП не 
са отчетени вижданията 
на Камарата“, коментира 
той. По думите му жела-
нието на КСБ е да създаде 
ред при провеждането на 
процедурите по общест-
вени поръчки. „Знаем, че 
в нашия отрасъл 85% от 
строителната продукция 
се изпълняват от средния 
и малкия бизнес. За съжа-
ление в момента ЗОП из-
исква обявяването на по-
дизпълнителите да бъде 
още при подаването на 
предложението за учас-
тие в тръжната процеду-
ра преди започването на 
самото строителство“, 
каза още той. Според Ка-
марата е необходимо това 
да се промени и да се даде 
възможност подизпълни-
телите да бъдат включ-
вани в проекта по всяко 
време, непосредствено 
преди възникване на необ-
ходимостта от извърш-
ването от тях на съот-
ветните видове работи. 
„Иска ми се да обединим 
нашите усилия, за да ста-
не секторът по-устойчив 
и по-добре организиран 
при изпълняването на об-
ществените поръчки“, за-
върши инж. Мазнев.

По  време  на  засе -
данието двете страни 
обсъдиха и състоянието 
на водния отрасъл в стра-
ната. Инж. Благой Козарев 
запозна участниците в ра-
ботната група с постиг-
натия успех на Камарата, 
която изготви съвместно 
с Министерството на 
околната среда и водите

стандартизирани докумен-

ти за възлагане на проекти 

в сектор „Води“.

 „Процесът е напълно 
приключен. Документите 
са одобрени от министъра 
на финансите, публикувани 
са на сайта на Агенцията 
по обществени поръчки 
и от 10 септември са за-
дължителни за прилагане 
от възложителите на об-
ществени поръчки за ин-
фраструктурни проекти 
в сектора“, съобщи инж. 
Козарев. 

По думите му друг ва-
жен въпрос е необходи-
мостта от реализиране-
то на публично-частното 
партньорство във ВиК 
отрасъла. Инж. Благой Ко-
зарев обясни, че за стро-
ителството на близо 200 
пречиствателни станции 
в малките населени мес-
та под 2000 е.ж. не може 
да бъде осигурено финан-
сиране по оперативните 
програми на ЕС. „Именно 
чрез ПЧП тези обекти 
могат да се реализират и 
България да изпълни анга-
жиментите си като стра-
на членка на Европейския 
съюз“, каза инж. Козарев. 
Според него необходимият 
ресурс за тези съоръжения 
е над 2 млрд. лв. „Камара-
та неведнъж е предлагала 
средствата да се осигу-
рят чрез ПЧП, да се раз-
работят методики и да се 
измисли бизнес модел. Го-
тови сме отново да помог-
нем за развитието на про-
цеса. Той е в интерес на 
цялата държава“, сподели 
още инж. Благой Козарев.

Сред другите теми, 
които се обсъдиха от съв-
местната работна група, 
бяха Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ да предвиди възмож-
ности за 

по-гъвкаво планиране на 

бюджетите на проектите 

от страна на бенефициен-

тите. 

„Един от вариантите е 
чрез промяна на проекти-
те, които са правени през 
2014 - 2015 г. и са част от 
инвестиционната програ-
ма. Те са съставяни при 
други стойности на труда 
и на материалите“, спо-
дели Любомир Пейновски 
и допълни, че този въпрос 
трябва да бъде решен.

Работната група обсъ-
ди и проблема с липсата на 
кадри. 

В края на срещата 
инж. Николай Станков по-
кани ръководството на Ка-
марата на международен 
форум за публично-частно-
то партньорство, който е 
организиран от МРРБ и ще 
се проведе в София на 21 
септември.

Снимка авторът
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Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ:

Гордея се, че съпругата и двамата ми синове работят в бранша и всеки има своите 
успехи, извоювани самостоятелно 

Мартин Славчев

Инж. Колелиев, Вие 

сте член на Управител-

ния съвет на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (УС на КСБ). Моля, 

разкажете малко повече 

за себе си, как се ориен-

тирахте към строител-

ния бранш?

Баща ми беше пътен 
строител. Може би това 
ме е подтикнало да за-
върша такъв техникум, 
а след това и институт, 
специалност „Транспорт-
но строителство“. След 
приключване на висшето 
си образование започнах 
работа в „Пътни строежи 
- Велико Търново“. Бях тех-
нически ръководител на 
Западен пътен възел, как-
то и на шосетата Елена 
- Сливен и Елена - Средни 
колиби.

Междувременно кан-
дидатствах и вече като 
инженер бях приет на ед-
ногодишна специализация 
в катедра „Пътища“ във 
Висшия институт по архи-
тектура и строителство 
(ВИАС), сега УАСГ. Там 
завърших с разработка 
„Проектиране, строител-
ство и поддържане на ав-
томагистрални пътища“ – 
тема, актуална и до днес.

Професионалният си 
път продължих като про-
ектант. За последно бях 
главен проектант на пред-
варителните проучвания 
на АМ „Черно море“. От 
1998 г. съм управител на 
фирма „Пътища и мосто-
ве“ ЕООД.

Професията за мен не 
е само начин за изкарване 
на прехраната, но и поле за 
изява на интелектуалните 
възможности и интереси. 
Започна се още с диплом-
ната ми работа, чиито 
варианти бяха публикувани 
в учебника на проф. Соти-
ров „Пътни възли“. Продъл-
жи се с немалко статии в 
специализираната преса, 
с регистрацията и па-
тентоването на техноло-
гии и материали за пътно 
строителство. Гордост е 
за мен последното патен-
товано изделие - т.нар. 
„Фрезобит“, което създа-
дохме с мои колеги. То дава 
възможност да се рецик-
лира 100% биологична не-
рециклируема фрезована 
смес, отпадъчен материал 
при ремонта на пътища и 
улици. По този повод във 
вестник „Строител“ изле-
зе конкретна статия, но, 
за съжаление, все още сме 
далеч от реализирането 
на възможностите, кои-
то дава този иновативен 
продукт.

Известно време бях 
преподавател във Варнен-
ския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“. 
В момента съм действащ 
член-кореспондент на 
Международната акаде-
мия за наука, екология и 
безопасност (МАНЕБ).

Гордея се, че както съ-
пругата ми, така и двама-
та ми синове работят в 
бранша и всеки има свои-
те успехи, извоювани са-
мостоятелно. 

Какъв е опитът Ви 

като член на Камарата 

на строителите? В какви 

конкретни направления е 

работата Ви като член 

на УС на КСБ? 

Два мандата бях член 
на Областното предста-
вителство на Камарата 
във Варна и в момента 
съм втори мандат член на 
УС на КСБ. Бях председа-
тел на секция „Инженерна 
инфраструктура“. Като 
част от ръководството 
на КСБ се стремя тя да 
заеме мястото си на ис-
тинско професионално 
сдружение, което да за-
щитава правата на свои-
те членове. За съжаление, 
невинаги успявам, за кое-
то виня най-вече себе си.

Какви са Вашите на-

блюдения по отношение 

развитието на сектора? 

С какви проблеми фир-

мите от бранша трябва 

ежедневно да се спра-

вят?

По отношение на раз-
витието на сектора аз 
лично съм скептичен. Ос-
новните недостатъци са 
свързани с разпределение-

то на работата, което 
е неравномерно, с липса-
та на реални стимули за 
внедряване на съвременни 
технологии и материали, с 
обезлюдяването на фирми-
те и т.н. Особено е тре-
вожен въпросът с липсата 
на млади хора, желаещи да 
работят в бранша.

Кои според Вас в се-

гашния момент са най-

важните приоритети на 

КСБ, накъде трябва да 

насочи усилията си бран-

шовата организация, 

така че да е най-полезна 

на своите членове?

Тук бих отговорил мно-
го кратко. Да се докаже на 
бранша, че не е казионна 

организация, а има собст-
вена визия за отрасла и 
е готова да отстоява, 
независимо пред кого, ин-
тересите на всички свои 
членове.

Като ръководител 

на авторитетна фирма 

в бранша, разкажете за 

обектите, които реали-

зирате в момента? Кое 

лично за Вас е най-голя-

мото предизвикател-

ство като строител?

Въпреки участието ни 
в много процедури, към на-
стоящия момент не можем 
да се похвалим със спечел-
ване на сериозни проекти 
за строителство. Най-го-
лемият ни обект, за около 

6,5 млн. лв., е реконстру-
ирането на част от бул. 
„Васил Левски“ във Варна. 

Към настоящия мо-
мент основното предизви-
кателство е осигуряване-
то на работа на фирмата 
и задържането на кадри-
те. Има некоректни фир-
ми, които се опитват да 
привлекат цели бригади, 
машинисти и технически 
ръководители, за да се 
справят с пренатовар-
ването си. Най-голямото 
предизвикателство пред 
бранша е нелоялната кон-
куренция.

Какви са очакванията 

Ви за сектора до края на 

годината и за 2019 г.?

Очаква се увеличава-
не обема на работа, тъй 
като в по-голямата част 
парите за програмния пе-
риод 2014 – 2020 г. не са 
усвоени. Тези програми, 
заедно със залегналите 
в бюджета инвестицион-
ни разходи (при условие 
че се спази одобреният 
държавен бюджет), биха 
дали достатъчно работа 
на компаниите в бранша. 
Отделен остава въпро-
сът с необходимостта от 
сравнително справедливо 
разпределяне на работа-
та между фирмите.

Какво е мнението Ви 

за в. „Строител“, имате 

ли препоръки?

Вестник „Строител“ 
се утвърди като воде-
ща медия в строителния 
бранш. Не съм с доста-
тъчно познания в облас-
тта и не мога да си поз-
воля да давам препоръки. 
Струва ми се, че вестни-
кът стриктно спазва по-
литиката на КСБ и препо-
ръките ми към Камарата 
биха могли да се отнесат 
и към вестника. Във всяка 
човешка дейност има мяс-
то за усъвършенстване.

Какво ще пожелаете 

на колегите си от стра-

ниците на вестника?

На всички колеги, кои-
то коректно и качествено 
изпълняват нелеката про-
фесия на строител, желая 
здраве, търпение и вяра, 
че нещата в сектора ще 
се подобрят. В същото 
време държа да напомня 
крилатата фраза на Ос-
тап Бендер: „Спасението 
на давещите се е в ръце-
те на самите давещи се“.

През април инж. Колелиев взе участие в работната среща между община Варна и ОП на КСБ - Варна

Снимки в. „Строител“
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турата, то тя трябва да 
бъде установена от про-
цесуално-следствените 
действия и евентуално 
доказана от съдебната 
система в България. Ре-
хабилитацията на обек-
та е извършена съгласно 
ОП „Транзитни пътища V“. 
Според условията на про-
грамата и действащите 
закони в Република Бълга-
рия проектантът взима 
решение какво да се слу-
чи на обекта. Той работи 
съгласно действащите 
норми. Проектът се одо-
брява, строителят из-
пълнява този вариант, а 
надзорът проверява дали 
всички извършени дейнос-
ти съответстват на про-
екта, нормите и Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ). Проектът се 
приема от приемателна 
комисия, ръководена от 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол, 
и се издава Разрешение за 

ползване. Междувременно 
- в зависимост от етапи-
те на изпълнение - авто-
мобилното движение по 
рехабилитиращия се път 
върви, тъй като няма дру-
га алтернативна връзка, 
която да осигурява транс-
портното обслужване на 
прилежащите населени 
места.

Според Вас мантине-

лата би ли задържала пре-

возно средства с такива 

габарити? 

Пътно-ограничителна-
та система е изпълнена и 
монтирана съгласно про-
екта и/или разпореждани-
ята на проектанта, спо-
ред изискванията на ЗУТ 
с клас на задържане N2W5. 
В N2W5 абревиатурата N2 
означава - съгласно евро-
пейска норма 1317, част 2, 
че тази ограничителна 
система може да задържи 
лек автомобил до 1500 кг 
при скорост на удара 110 

км/час, ъгъл 20 градуса 
и да задържи кинетична 
енергия от силата на уда-
ра до 82 kJ. 

W е критерият, който 
определя зоната на дейст-
вие на ограничителната 
система, т.е. колко тя 
ще се деформира, а W5, 
че зоната на действие е 
≤1,7 метра, съгласно нор-
мативните документи. 
Сами виждате, че класът 
на тази система не поз-
волява задържане на авто-
бус. Системите за тежки 
превозни средства са H2, 
които трябва да задър-
жат автобус с общо те-
гло 13 000 кг, при скорост 
на удара 70 км/час, ъгъл 20 
градуса и да поемат сила 
на удара 288 kJ. W може да 
бъде от 1 до 8, право на 
проектанта е да избере 
точното W, което озна-
чава колко се деформира 
системата при удар на 
автобус в зависимост от 
конкретната ситуация. 

Нещо повече, в процеса 
на експлоатация на участъ-
ка системата е била удряна 
няколко пъти и успешно е за-
държала различни МПС-та, 
включително при послед-
ната катастрофа с ТИР, 
който - предполагам - се е 
движел с много по-малка 
скорост, за да успее да бъде 
задържан. Тя е ремонтирана 
от община Своге, част от 
елементите, като шини, 
стълбчета и свързващи ком-
поненти са били подменени 
с други несъответстващи 
на изискванията, някои от 
тях може би и втора упо-
треба. Тоест системата е 
била компрометирана.

Тук идва и първата ни 
препоръка от Българска 
браншова асоциация „Път-
на безопасност” - да се 
прецизират текстовете 
в Закона за пътищата и 
правилника за прилагане-
то му относно това чия 
трябва да бъде отговор-
ността по отношение 

пътно-ограничителните 
системи, пътните знаци и 
информационните табели, 
когато републиканско тра-
се преминава през урбани-
зирана територия. 

Необходимо е изгот-
вянето на нова наредба 
за ограничителните сис-
теми, подобно на Наред-
ба №2 за сигнализация на 
пътищата с пътна мар-
кировка и Наредба №18 
за сигнализация на пъти-
щата с пътни знаци. В 
момента има Технически 
правила за приложение на 
ограничителните системи 
от 2010 г. Този документ 
е на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) и е 
задължителен само за ре-
публиканската пътна мре-
жа. Ако се приеме наредба 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството за 
ограничителни системи, 
тя ще обхваща и общин-
ските пътища, улиците и 
булевардите, където е не-
обходимо да има системи 
за безопасност.

К а к в и  п р е п о р ъ к и 

бихте отправили към 

Агенция „Пътна инфра-

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

Крайно време е най-ниската цена при търгове за 
проектиране, строителство и рехабилитация 
и надзор да не е водещ критерий 

Мартин Славчев
Ренета Николова

Д-р Иванов, темата 

за тежката катастрофа 

край Своге от 25 август е 

сред най-коментираните 

в медиите. Като експерт 

в пътната безопастност 

какво е Вашето мнение?

Най-напред искам да из-
разя от свое име и от име-
то на Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност“ (ББАПБ) искрени съ-
болезнования към близките 
на загиналите. Пожелаваме 
скорошно и пълно възста-
новяване на всички, които 
в момента са в болнични 
заведения и се борят за жи-
вота си. Още текат след-
ствените действия. Въз-
можно е да е имало лошо 
стечение на обстоятел-
ствата и няколко факто-
ра, които да са допринесли 
за тази трагедия, като 
например недотам добро 
сцепление на асфалтова-
та настилка, липсата на 
колани в автобуса и може 
би най-важното - превише-
ната скорост при мокър 
път. На пръв поглед 53 км 
при ограничение 40 км/час 
не изглежда голяма разли-
ка. Това обаче е с 30% по-
висока скорост от допус-
тимата. Всички ние като 
водачи, когато вали дъжд 
или при снеговалеж, тряб-
ва да съобразим скоростта 
си с тези метеорологични 
условия. Когато настилка-
та е мокра, хлъзгава и няма 
добро сцепление между нея 
и гумата, независимо дали 
зад волана стои Люис Ха-
милтън или възрастен чо-
век със забавени реакции и 
намаляло зрение, техните 
възможности за правилно и 
безопасно шофиране са из-
равнени от физичните за-
кони. Ако влезеш с по-голя-
ма скорост в съответната 
крива или завой, центро-
бежните сили действат 
върху автомобила и той се 
озовава в обратното на зо-
ната „стоп”. 

Има ли според Вас вина 

пътната инфраструкту-

ра?

Направи ми изключи-
телно неприятно впечат-
ление това, че на мястото 
на катастрофата пред 
всички медии излязоха куп 
„експерти“ и псевдоспе-
циалисти, които нагнети-
ха негативно публичното 
възприятие и с недоказани 
твърдения започнаха да 
влияят на обществените 
нагласи. Ако има каквато 
и да е вина на инфраструк-

„
“
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структура”?

Наскоро АПИ създа-
де нова дирекция „Пътна 
безопасност и планиране 
на действия по републи-
канската пътна мрежа“. 
Нашата препоръка е, след 
като тя бъде формирана и 
стане работеща, да раз-
полага с бюджет, който 
да бъде управляван и на-
сочван само за дейности, 
свързани с пътната без-
опасност. Също така при 
проектиране на нови пъ-
тища, рехабилитация на 
съществуващи и преван-
тивни ремонти е необходи-
мо безопасността на край-
пътното пространство да 
бъде изведена като осно-
вен приоритет, защото 
опасностите там годишно 
са причина за около 22% от 
общо загиналите при ПТП 
в страната – стълбове и 
устои на мостове, дърве-
та, пътни окопи, скатове 
на изкопи и насипи и др.

Крайно време е и най-
ниската цена при търгове 
за проектиране, строител-
ство и рехабилитация и 
надзор да не е водещ кри-
терий. Печеливша трябва 
да бъде икономически най-
изгодната оферта, с во-
дещ критерий техническо 
предложение и качество на 
изпълнението. 

Смятате ли, че бю-

джетът на Агенцията 

ще бъде достатъчен за 

покриването на необхо-

димите промени?

Може би от около 15 и 
повече години бюджетът 
на АПИ за технически ре-
монт и поддържане на пъ-
тища е крайно недостатъ-
чен. Всички ние, пътувайки, 
виждаме, че средствата 
не са им достатъчни за 
технически ремонти, из-
кърпване на пътищата, 
изсичане на храсти и око-
сяване на тревни площи, 
почистване на канавки, 
паднали на платното камъ-
ни, маркиране и т.н. Всяка 
година се пускат в експло-
атация нови магистрални 
участъци, а бюджетът на 
АПИ за текущ ремонт и 
поддържане остава един и 
същ. Препоръчваме спеш-
но да се отделят средства 
може би в размер на 100 - 
150 млн. лв., които да бъ-
дат използвани за подобни 
рискови участъци в стра-
ната, за да бъде подобре-
на пътната безопасност. 
Парите за пътна безопас-
ност, освен че са инвес-
тиция в човешки живот и 
здраве, е доказано, че се 
връщат между 5 и 10 пъти 
в няколкогодишен план от 
спестени средства за бол-
нична помощ, обезщетения 
за смърт и сериозни нара-
нявания, плащания от Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика към 
тежко ранените и т.н. 

Според Вас какви про-

мени трябва да се напра-

вят в законовата уредба 

на страната?

Съгласно директива 
2008/96/EO за управле-
ние на безопасността на 
пътните инфраструктури, 
одитите и инспекциите 
по пътна безопасност са 
задължителни за пъти-
щата, които са част от 
TEN-T. TEN-T е 6,5% от ре-
публиканската пътна мре-
жа и само 1,3% от всички 
пътища и улици, по които 
се осъществява лек тра-
фик на пътното движе-
ние. В страната ни има 
19 902 км републикански 
пътища, 21 485 км мест-
ни и 61 024 км улици. Ние 
от ББАПБ препоръчваме 
да се разшири обхватът 
на одитите и инспекции-
те по пътна безопасност, 
който да включва всички 
републикански и общински 
пътища в страната (ав-
томагистрали, 1-ви, 2-ри, 
3-ти и 4-ти клас). Проме-
ните трябва да станат 
с изменение и допълване 
на текста в Закона за 
пътищата и съответна-
та наредба. Също така 
препоръчваме на АПИ да 
възложи инспекции на път-
ната безопасност по цяло-
то протежение на Искър-
ското дефиле. В България 
имаме 60 сертифицирани 

одитори по пътна безо-
пасност, притежаващи 
необходимата квалифика-
ция. Всички те са доказани 
специалисти и експерти и 
на първо време могат да 
поемат всички одити след 
разширяването на обхва-
та.

Също така считам, че 
одитът трябва да наме-
ри своето точно място 
в процесите на проекти-
ране на нови пътища и на 
ремонтите и той да бъде 
неотменно звено, без кое-
то да не може да продъл-
жи дейността. Затова е 
необходимо за одитите да 
се предвижда и специално 
финансиране.

Според Вас необходи-

ма ли е нова политика за 

осигуряване на по-висока 

безопасност по нашите 

пътища?

Много често си за-
даваме въпроса защо 
смъртността по нашите 
пътища е над 95 убити на 
1 милион жители, а средни-
ят показател за страните 
членки на Европейския съюз 
е 49. Разбира се, че има и 
страни, при които тази по-
казател е около 30. Резон-
но е да се запитаме защо 
те са постигнали такова 
ниво, като се има предвид, 
че при тях обстановката 

по пътищата преди 25 - 30 
години е била подобна като 
тази у нас сега. Безспорно 
е, че те са приели друга 
философия за осигуряване-
то на безопасността на 
движението – т.нар. Визия 
Нула, което е спомогнало 
за постигане на значител-
но по-добра безопасност 
по техните пътища. 

Накратко ще маркирам 
в какво се изразява тази 
философия, защото про-
блемът е изключително 
мащабен:

1. Приема се, че чове-
кът, участник в пътното 
движение, допуска греш-
ки по различни причини, 
за което едва ли някой би 
възразил. 

2 .  Човешкото тяло 

е лесно наранимо, то не 
може да понесе удари над 
определено ниво. Така на-
пример за пешеходеца 
тази гранична скорост е 
30 км/час. От 10 блъснати 
души с 30 км/час 9 оцеля-
ват, 1 има вероятност да 
загине. При удар със 70 км/
час 9 загиват, 1 има малка 
вероятност да оцелее. 

Тези две характерис-
тики на човека, че греши и 
че тялото му лесно се ув-
режда, са определящи при 
настройване и изграждане 
на пътнотранспортната 
система. С това следва да 

са съобразени останалите 
елементи на системата - 
пътна инфраструктура, 
автомобилен парк, меди-
цинска помощ.

3. Безопасността на 
движението е споделена 
отговорност между учас-
тниците в него и проек-
тантите на системата, 
тези, които правят нор-
мите, и тези, които отго-
варят за образованието и 
обучението, за контрола, 
за пътната инфраструк-
тура, за нивото на ав-
томобилния парк и за ка-
чествената доболнична и 
специализирана медицин-
ска помощ. Тук не можем 
да изключим високата лич-
на безопасност на учас-
тниците в движението и 

на факта, че останалите 
елементи на системата 
трябва да подпомагат чо-
векът да не греши, а кога-
то сгреши - да не получа-
ва животонесъвместими 
удари.

4. Всички елементи на 
системата - поведение 
на участниците в движе-
нието, безопасността на 
пътната инфраструкту-
ра, на автомобилния парк 
и качеството на медицин-
ската помощ, трябва да 
бъдат на високо ниво.

В тази насока счи-
там, че ние не трябва да 
откриваме колелото, а 
просто да се вгледаме в 
европейския и световен 
опит в тази насока и да 
създадем условия за внед-
ряване в нашата дейност 
на практиките, доказали 
своята ефективност. „Ви-
зия Нула”, както и много 
други модели за политика 
на пътната безопасност 
(например в Холандия и във  
Великобритания) се опи-
рат на три основни ком-
понента, така наречените 
правила на трите Е-та:

O б р а з о в а н и е 
(Education) - инвестиране 
в обучителни и образова-
телни програми за всички 
участници в движението, 
за децата още от преду-
чилищна възраст, включи-
телно публични медийни 
кампании, насочени към по-
ведението по пътищата, 
както и целево обучение на 
професионалните шофьори, 
които прекарват най-мно-
го време на път.

И н ж е н е р и н г 
(Engineering) - проектира-
не, изпълнение и поддър-
жане на пътната инфра-
структура. Правилният 
подход е при участъци с 
повтаряемост на ПТП да 
се предприемат трайни 
предотвратяващи мерки 
и ако отново има инциден-
ти - да се проектират и 
изпълнят още мерки до 
окончателния им спад. Тук 
са и мерките за усъвър-
шенстване на пасивната 
безопасност на превозни-
те средства, както и на 

медицинската помощ при 
ПТП.

И з п ъ л н е н и е 
(Enforcement) - качествено 
реализиране на проектите 
по пътищата, прилагане и 
спазване на правилата и 
законите за движение по 
пътищата, както и нала-
гане на наказания при не-
спазването им. 

За  да се постигне 
промяна в мисленето на 
цялото общество, промя-
на в отговорностите на 
институциите, препоръч-
ваме Министерският съ-
вет да внесе в Народното 
събрание „Визия Нула“, за 
която ББАПБ неведнъж е 
изказвала мнение. И прин-
ципите на „Визия Нула“ да 
бъдат ръководно начало в 
дейността на институ-
циите, имащи отношение 
към безопасността на 
пътното движение.

Какво ще кажете в за-

ключение?

Всички експерти на 
ББАПБ ще продължат да 
работят за постигане на 
основните цели на Асоци-
ацията, а именно:

Участие в процеса за 
подобряване на безопас-
ността на движението по 
пътищата с цел опазване 
на здравето и живота на 
хората по пътищата.

Взаимодействие със 
законодателната и изпъл-
нителната власт чрез 
аргументирани предложе-
ния за актуализиране на 
нормативната уредба и 
техническите изисквания, 
регламентиращи дейност-
ите, свързани с пътната 
безопасност.

Хармонизиране на 
българските стандарти за 
пътна безопасност с евро-
пейските и международни 
стандарти и изисквания  
и др.

Използвам случая да по-
желая на всички читатели 
на вестник „Строител“, на 
управителите на строи-
телните фирми, както и 
на техните служители, ра-
ботници и семейства мно-
го здраве и просперитет!

Снимки в. „Строител“

В новоремонтирания тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ вече има модерни системи на известяване, 

звукова сигнализация и осветление

Навременната сигнализация е важна за пътната безопасност
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Екип в. „Строител“

Дни преди професионал-
ния си празник – Димитров-
ден, през октомври 2010 г. 
българските строители си 
дават ценен подарък – 

музея на Колю Фичето  

в Дряново.

Той е напълно рекон-
струиран с финансовата 
помощ на Камарата на 
строителите в България, 
която дарява 1 млн. лв. за 
инициативата.

Въпреки финансовата 
криза през този период КСБ 
извършва нещо благородно, 
подемайки и довеждайки 
докрай подобна кауза. То-
гавашният председател на 
КСБ инж. Светослав Глосов, 
сега почетен председател 
на Камарата, получава по-
четна грамота. Той бла-
годари на всички фирми, 
които са помогнали за осъ-
ществяването на идеята, 
като заявява, че духът на 
Колю Фичето ще бъде жив 
в сърцата на строители-
те завинаги. Почетният 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов споделя, че 
„за строителите майстор 
Колю Фичето е строител, 
за архитектите е архи-
тект, а за България той 
е гений. За Камарата на 
строителите той винаги 
ще бъде символ и знак.“ 

Отново през 2010 г. с 
военен ритуал в тронната 
зала на крепостта Царевец 

е открита паметна плоча 

с имената на 21 български 

царе. 

Новият паметен знак 
е дело на Иван Сираков и 
е направен с финансовата 
подкрепа на Камарата. Съ-
битието във Велико Тър-
ново е посветено на 825 г. 
от въстанието на Асен и 
Петър.

Българските строители 

подаряват камбанен звън 

на децата. 

Българските строите-
ли не жалят средства и за 
подмяната и укрепването 
на въжетата на големи-
те камбани при върха на 
монумента „Камбаните“ 
в София. Инициативата 
стартира, когато група 
преподаватели от Нацио-
налната музикална акаде-
мия „Проф. Панчо Владиге-
ров“ започват да търсят 
възможности за подновява-
не на ерозиралите с годи-
ните въжета. Идеята им е 
да възстановят и съживят 

замлъкналите от 20 години 
пеещи камбани, като обез-
опасят пространството 
наоколо. В подножието на 
монумента е монтиран уни-
кален, единствен в света 
музикален инструмент. Той 
събира в себе си 18 пеещи 
камбани, които изпълняват 
различни мелодии в акомпа-
нимента на големите кам-
бани при върха – символ на 
континента Европа.

Ръководството на „Глав-
болгарстрой“ АД посочва, 
че оказва подкрепа, защо-
то монументът и прос-
транството около него са 
носили много радост пре-
ди. „Мястото е прекрасно и 
много подходящо за децата, 
които могат да се наслаж-
дават на музиката от кам-
баните, да се докосват до 
природата и да играят на 
воля“, коментират от ГБС. 

КСБ обнови дворното про-

странство на УАСГ.

КСБ реконструира дво-
ра на Университета по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) в сто-
лицата. „Представете си, 
че седите на удобна пейка 
срещу красив фонтан с 
разноцветни светлини под 
шарената сянка на високи 
дървета. Около Вас е чисто 
и зелено. Не става дума за 
Южния парк или за Борисо-
вата градина, а за обнове-
ния парк на УАСГ“, разказ-
ват очевидци. 

След като Камарата 
стартира активно сътруд-
ничество с УАСГ, членовете 
й решават да реконструи-
рат двора на учебното за-
ведение, който е в окаяно 
състояние. Структурата 
заделя необходимите сред-
ства и реализира плана си, 
като изцяло променя обли-
ка на мястото. Строител-

ството на обекта продъл-
жава около година. В хода 
на работата се оказва, че 
първоначалният план тряб-
ва да бъде разширен, което 
налага изграждането на 

нови канал и водопровод. 
Експертите обаче успяват 
да се справят в срок и съз-
дават пространство, кое-
то предизвиква неподпра-
вено чувство за красота у 
студентите и работещи-
те в сградата на УАСГ. 

Камарата поставя ново 

начало в бедстващото 

с. Бисер.

На 6 февруари 2012 г. 
след обилни валежи стена-
та на язовир „Иваново“ се 
скъсва. Тонове вода зали-
ват малкото харманлийско 
с. Бисер, оставяйки след 
себе си апокалипсис. Има 
жертви, напълно разрушени 
постройки и стотици по-
страдали къщи. Необходима 
е светкавичната намеса на 
всички институции и със-
традание от цяла България. 
Помощите не закъсняват и 
всеки дарява каквото може. 
Открити са официални да-
рителски сметки. От ня-

колко краища на страната 
пристигат пратки с храна 
и дрехи.

Строителният бранш 
е сред първите, които се 
включват в разчистването 
на отломките от страшно-
то бедствие. Ръководство-

то на „Главболгарстрой“ АД 
взема решение компанията 
да помогне на пострада-
лите. Тежките машини на 
фирмата разчистват 50 
постройки абсолютно без-
възмездно. Дружеството 
следва строго определен 
график, който предвижда 
събарянето на 5 – 6 къщи 
дневно и преобразява с. Би-
сер.

Напълно завършен е и 

ремонтът на църквата 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

в селото. Основната 
реконструкция на храма 
е извършена от компания 
„Геострой“ АД за около 2 
месеца. Преди това повече 
от 100 години не е правена 
основна рехабилитация на 
църквата. При изпълнение-
то на проекта са извър-
шени дейности както по 
фасадата на храма, така и 
вътре, и в двора. Църквата 
е изградена от доброволци, 

но след това е опожарявана 
два пъти, а последните въз-
становителни дейности са 
през 1913 г. В двора на хра-
ма има изградена и детска 
площадка.

Kамарата възстанови 

паметника на Цар Освобо-

дител в София.

През 2012 г. Камарата 
извърши една от най-зна-
чимите реставрации на 
монументи у нас – тази на 
Паметника на Цар Осво-
бодител Александър Вто-
ри, който днес гордо стои 
в пълния си блясък срещу 
сградата на Народното 
събрание в София. Благо-
родната инициатива е съв-
местна на КСБ и Столична-
та община. Финансирането 
е осигурено от руската ху-
манитарна фондация „Поко-
ление“. 

Такава цялостна ма-
щабна реставрация на 
паметник в България не е 

правена до този момент 
и различните етапи от 
изпълнението й премина-
ват при голям обществен 
и медиен интерес. КСБ 
се заема с каузата на 30 
март 2012 г. Монументът 
не е обновяван от 1944 г. 
и е силно компрометиран. 
Налага се статуята на 
руския император Алексан-
дър II да се свали от мяс-
тото й. Впечатляващото 
събитие става на 5 сеп-
тември. Реставрираната 
фигура на Цар Освободи-
тел е върната успешно на 
площад „Народно събрание“ 
на 29 ноември – два месеца 
преди крайния срок. 

Специалистите от КСБ 
изпълняват безпогрешно 
сложната процедура по де-
монтирането, възстановя-
ването и монтирането на 
паметника обратно. Рес-
таврират не само основ-
ната фигура, но и метал-
ната ограда, изработват 
и монтират липсващите и 
корозирали елементи, гра-

нитната основа, колонките 
и стъпалата към паметни-
ка. Балюстрадата, ограж-
даща площадката, също е 
реновирана в оригиналния 
си вид, укрепен и почистен 
е и самият пиедестал. По-
чистени от наслагванията 
и вредните въздействия на 
околната среда са и бронзо-
вите пластики, като е за-
пазена благородната пати-
на. Липсващите елементи 
от пластиките са отлети 
и апликирани наново, а пук-
натините са обработени и 
фиксирани.

На целия процес по рес-
таврацията и консервация-
та е посветена и изложба-
та „Възроденият монумент 
на Цар Освободител Алек-
сандър II“. Тя включва 350 
фотоса, представени в На-
ционалния археологически 
музей.

КСБ осигури инвеститор-

ския контрол и строител-

ния надзор при възста-

новяване на щетите от 

земетресението в Перник.

На 22 май 2012 г. зе-
метресение в района на 
Перник с епицентър на 
около 2 км югозападно от 
центъра на града и с маг-
нитуд около 5,8 нанася се-
риозни щети по жилищния 
и общинския сграден фонд в 
района. Още в първия ден на 
земетресението местни-
те власти търсят помощ 
от КСБ, в частност от ОП 
на КСБ – Перник. Специали-
сти и експерти от Кама-
рата веднага се включват 
в комисиите за оценка на 
щетите от земетресе-
нието. Фирми – членове на 
КСБ, започват и работа по 
ремонтите на най-спешни-
те сгради. Те безрезервно 
поемат изпълнението на 
най-неотложните дейнос-
ти в учебните заведения, 
детските градини, яслите, 
социалните домове и ад-
министративните сгради. 
Помощта от страна на 
Камарата продължава и на 
по-късен етап. При изграж-
дането на сглобяеми къщи 
за пострадалите от земе-
тресенията в Перник КСБ 
осигурява инвеститорския 
контрол и строителния 
надзор. 

Камарата реставрира 

църквата „Св. св. Констан-

тин и Елена“ във Велико 

Търново.

През април 2013 г. КСБ 
взима решение за ремонт 
на покрива на църквата 
„Св. св. Константин и Еле-
на“ във Велико Търново. Така 

Българските строители даряват, не щадят средства, усилия и време за осъществяване на благородни начинания
Камарата на строителите в България 

(КСБ) е авторитетна браншова органи-
зация, която през годините се утвърди 
като защитник на интересите на сек-
тора, търсен и необходим партньор на 
институциите и отговорен фактор в об-
ществения живот на страната. За това 
свидетелства благотворителната дей-

ност на КСБ, която заема важна част от 
работата на организацията. КСБ органи-
зира и участва в редица благотворителни 
инициативи, като оказва експертна и фи-
нансова помощ. Водени от убеждението, 
че браншовата организация на строите-
лите е и обществено отговорна, ръковод-
ството на Камарата и фирмите члено-

ве са сред първите, които реагират при 
природни бедствия, като съдействат на 
институциите, местните власти и граж-
даните. По традиция браншът ревностно 
отстоява и запазването на българските 
корени. Още от времето на Колю Фичето 
до наши дни българските строители даря-
ват, не щадят средства, усилия и време 

за осъществяване на благородни начина-
ния. Многобройни са делата в обществе-
на полза, реализирани от Камарата как-
то на централно ниво, така и по места. 
Представяме Ви някои от най-значимите 
благотворителни инициативи на КСБ, ре-
ализирани благодарение на българските 
строителни фирми, членове на Камарата. 

Голямата базилика в Плиска

Kамарата възстанови паметника на Цар Освободител в София
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 Д О Г О В О Р
 № ……………………..

ЗА 
СТРОИТЕЛСТВО:

ОБЕКТ:
…………

Забележка: Съгласно спецификата на конкретната поръч-
ка, Възложителят следва да допълни текстове в настоящия 
Договор на местата, маркирани с многоточие. 

На основание чл. ……………… от Закона за обществе-
ните поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с 
предмет: ”……………………………………….…………………….”, 
открита по реда на чл. ………………… от ЗОП с Реше-
ние № ……………………… на Възложител ….....................
..................., в изпълнение на Решение № ......................... на 
……………………….. за определяне на изпълнител, на дата: 
………………, в гр. …………...…, Република България, се склю-
чи настоящият Договор между: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………

седалище и адрес: ………………

ЕИК: ………………

ИН по ЗДДС: ………………

представляван от: ………………

наричан по-нататък „Възложител“, 
и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………
седалище и адрес: ………………
ЕИК: ………………
ИН по ЗДДС: ………………
представляван от: ………………

наричан по-нататък „Изпълнител“. 

Настоящият Договор е свързан с възлагане на дейност 
в рамките на проект „…………………“, договор за безвъз-
мездна финансова помощ ………., финансиран от ЕС и пра-
вителството на Република България чрез Оперативна про-
грама „……………………..”.

Договор част 1: 

ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Като се има предвид, че Възложителят желае да възложи 
Обект: ……………………………………………………………….,

в резултат на проведена процедура за възлагане на об-
ществена поръчка и предвид на това, че Възложителят е 
приел Офертата на Изпълнителя, 

Възложителят и Изпълнителят се договарят за след-
ното: 

1. Договор 

1.1 Думите и изразите в това Договорно споразуме-
ние и всички документи, съставляващи Договора, ще имат 
значение и ще се интерпретират според дефинициите в 
Договорните условия. 

1.2. Следните документи (съставни части на Дого-
вора) в реда, посочен по-долу, се считат за съставящи и 
формиращи Договора, като следва да се разглеждат като 
взаимно обясняващи се едни други. За целите на тълкува-
нето приоритетът на документите е със следната после-
дователност:

1. Настоящото Договорно споразумение;
2. Приложението към Офертата;
3. Специфичните условия;
4. Общите условия - „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРО-

ИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, 
ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОБЩИ УСЛОВИЯ”. 
Международна федерация на инженерите-консултан-
ти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. Издание в български пре-
вод: Българска асоциация на архитектите и инжене-
рите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен 
член и представител на FIDIC за България, 1-во изд., 
2001 г.;

5. Спецификациите;
6. Разясненията на Възложителя и отговори на въпро-

си, поставени от участниците в периода за подава-
не на оферти;

7. Чертежите;
8. Количествените сметки;
9. Офертата на Изпълнителя - предложение за изпъл-

нение на поръчката – Техническа оферта, Ценова 
оферта;

10. Отговори на въпроси, поставени от оценителната 
комисия по време на оценката относно изясняване 
на обстоятелства по офертата на участника, опре-
делен за Изпълнител;

11. Всички останали документи, формиращи част от 
Договора, изискуеми за подписване на Договора;

12. Декларация за нередности, подписана от Изпълни-
теля; 

13. Всички останали документи, включени в Документа-
цията за обществената поръчка;

1.3 Всички изброени документи са неразделна част от 
Договора и следва да бъдат четени и интерпретирани с 
оглед на целостта на Договора. В случай на противоречия 
между изброените документи приоритетът им ще бъде по 
реда, посочен в Договорните условия.

2. Предмет 
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да из-

върши:
Обект: ……………………………………………………………

………………………………………………………….……., в т.ч.:
Изпълнение на строително-монтажни работи и вся-
какви други съпътстващи и свързани дейности, не-
обходими за изпълнение на строителството, в съот-
ветствие с нормативните изисквания, чертежите 
(работния/технически проект), количествените 
сметки и техническите спецификации; 
Изготвяне на екзекутивна документация, кадас-
трално заснемане на целия строеж и предоставяне 
в съответната служба по геодезия, картография и 
кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона 
за кадастъра и имотния регистър; 
Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг 
и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на 
Обекта;
Предаване на Обекта и приемането му от Възложи-
теля с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и Сертификат за Приемане от 
Инженера; 
Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол 
Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строи-
телството /без издаването на акт 16 да е включено 
във времето за завършване/; 
Период за съобщаване и отстраняване на дефекти 
- наблюдение на процесите, достигане на проект-
ните параметри и подпомагане на персонала при 
експлоатацията и поддръжката на новоизградените 
елементи на Обекта; отстраняване за сметка на 
Изпълнителя на установени дефекти.

 
3. Цени 
3.1 Възложителят, с настоящото, се съгласява да за-

плати на Изпълнителя Договорната сума в сроковете и по 
начина, предписани в Договора.

3.2 Приетата Договорна сума е ОБЩО ПРЕДЛАГАНА 

ЦЕНА С ПРОВИЗОРНИ СУМИ (НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ) 

БЕЗ ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, коя-
то възлиза на: 

А: ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО КСС

(без провизорни суми): 
…………………………. лева (……………........………..),
    /словом/
Б: до 10 % ПРОВИЗОРНИ СУМИ - …………………. %

…………………………. лева (……………........………..),
    /словом/
С: ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПРИЕТА ДОГОВОРНА 

СУМА)

(А + Б, т.е. цена за изпълнение на обекта по КСС и про-
визорни суми) 

…………………………. лева (……………........………..),
    /словом/
3.3. Провизорните суми са сумите за покриване на 

непредвидените разходи, които към момента на разрабо-
тване и одобряване на инвестиционния проект обектив-
но не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 
дейностите са обективно необходими за изпълнението на 
Обекта. 

3.4 Включените в цената на договора провизорни суми 

се изплащат само по разпореждане на Инженера и след одо-
брение на Възложителя по реда, предвиден в Договора.

3.5 Изпълнителят подлежи на данъчно облагане според 
нормите на българското данъчно законодателство. Възло-
жителят заплаща на Изпълнителя ДДС върху стойността 
на изпълнените работи в сроковете и при условията на 
действащото българско законодателство.

3.6 Предложената от Изпълнителя цена по КСС включ-
ва всички необходими разходи за покриване на всичките 
му задължения съгласно Договора. Цената включва всички 
плащания без ДДС към Изпълнителя на обществената по-
ръчка, включително предвидените опции и подновявания на 
договора, посочени изрично в условията на обществената 
поръчка.

3.7 Промени в цената се допускат, спазвайки разпоред-
бите на чл.116 от Закона за обществени поръчки, условия-
та и реда, предвидени в Договора.

4. Срокове 

4.1 Договорът се счита за сключен от датата на под-
писване на това Договорно споразумение от двете стра-
ни и ще остане обвързващ за двете страни до изпълнение 
от тях на всичките им задължения съгласно документите, 
съставляващи Договора, освен ако не бъде прекратен по-
рано по предвидения в Договора ред. 

4.2 Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, 
за което обстоятелство Изпълнителят се уведомява от 
Възложителя. В случай че в срок от ......................... месеца 
(конкретният предвиден срок не може да е по-малко от 3 
месеца съгласно на чл. 114 от ЗОП) от подписването на 
договора това условие не бъде изпълнено, всяка от страни-
те по него може да поиска прекратяване без предизвестие.

4.3 Датата за започване от Изпълнителя на работите 
по Договора е съгласно Договорните условия – подклауза 
8.1. 

4.4 Междинните срокове за изпълнение на отделните 
задължения на Страните са посочени в Общите условия на 
Договора, Специфичните условия на Договора и Приложе-
нието към офертата.

4.5 Срокът за изпълнение съгласно условията на Въз-
ложителя и Техническото предложение на Изпълнителя е:

А/ Време за завършване: …………….. кал. дни за изпъл-
нение на строително-монтажни работи на Обекта (счи-
тано от датата на откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежа по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и про-
токоли по време на строителството до издаване на Сер-
тификат за приемане от Инженера); 

Б/ Отговорност по време на период за съобщаване 

на дефекти: 365 кал. дни (считано от издаване на Серти-
фикат за приемане от Инженера до издаване на Сертифи-
кат за изпълнение от Инженера); 

4.6 Времето за завършване може да бъде удължавано 
само по реда на Договора и единствено на основанията, 
предвидени в Договора, при наличие на някое от основа-
нията в чл. 116 ЗОП. За избягване на всякакво съмнение 
страните изрично се договарят, че съставянето на Акт 
за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството – Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 
от Наредба № 3 на Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за съста-
вяне на актове и протоколи по време на строителството 
(„Акт Образец № 10“) няма автоматично конститутивно 
действие по отношение удължаване на времето за завърш-
ване. В случаите на спиране на строителството времето 
за завършване може да бъде удължавано само по реда на 
Договора и единствено на основанията, предвидени в До-
говора, при наличие на някое от основанията в чл. 116 ЗОП.

4.7 Отговорността по време на периода за съобщаване 
на дефекти може да бъде удължавана съгласно подклауза 
11.3 Удължаване на срока за съобщаване на дефекти.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Настоящото Договорно споразумение;
2. Приложението към Офертата;
3. Специфичните условия;
4. Общите условия - „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРО-

ИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, 
ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОБЩИ УСЛОВИЯ”. 
Международна федерация на инженерите-консултан-
ти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. Издание в български пре-
вод: Българска асоциация на архитектите и инжене-
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рите консултанти (БААИК), 1-во изд., 2001 г.;
5. Спецификациите; 
6. Разясненията на Възложителя и отговори на въпро-

си, поставени от участниците в периода за подава-
не на оферти;

7. Чертежите;
8. КСС;
9. Офертата на Изпълнителя - Предложение за изпъл-

нение на поръчката – Техническа оферта и Ценова 
оферта;

10.  Отговори на въпроси, поставени от оценителната 
комисия по време на оценката относно изясняване 
на обстоятелства по офертата на участника, опре-
делен за Изпълнител;

11.  Всички останали документи, формиращи част от 
Договора, изискуеми за подписване на Договора;

12.  Декларация за нередности, подписана от Изпълни-
теля. 

13.  Всички останали документи, включени в Докумен-
тацията за обществената поръчка;

Това Споразумение се подписа на посочената най-от-
пред дата в три екземпляра – по два за Възложителя и един 
за Изпълнителя - от надлежно упълномощени представите-
ли на страните, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………...   ………………….......
/име и длъжност/   /име и длъжност/

Договор част 2: 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

/прилага се попълнен образец/

Договор част 3: 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящото изпълнение се ръководи от „ДОГОВОРНИ 
УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕ-
НЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи 
условия”. Международна федерация на инженерите-консул-
танти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., издание в български пре-
вод: Българска асоциация на архитектите и инженерите 
консултанти (БААИК), 1-во изд., 2001 г., с изключение на 
случаите, в които е налице противоречие с приложимата 
национална правна рамка.

За контакт:
Българска асоциация на архитектите и инженерите 

консултанти /БААИК/
тел.: +359 2983 9041 / +359 2983 15 99
e-mail: bacea@techno-link.com
Ползването на общите договорни условия на ФИДИК се 

урежда съобразно Закона за авторското право и сродните 
му права.

Договор част 4: 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящите Специфични условия изменят и допълват 
Общите условия. 

Номерацията на клаузите в тези Специфични условия 
следва номерацията на клаузите в посочените Общи усло-
вия, освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на 
определенията, посочени в Общите условия, освен тези, 
които са определени в настоящите Специфични условия, за 
които ще важат определенията, дадени в Специфичните 
условия.

1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Определения

1.1.1 Договорът

1.1.1.1 Договор

Текстът се замества със следния текст:
„Договор“ означава това Договорно споразумение; Прило-

жението към офертата; Специфичните условия; Общите ус-
ловия; Техническите спецификации; Разясненията на Възло-
жителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в 
периода за подаване на оферти; КСС; Офертата на Изпълни-
теля - Предложение за изпълнение на поръчката – Техническа 
оферта и Ценова оферта; Отговори на въпроси, поставени 
от оценителната комисия по време на оценката относно 
изясняване на обстоятелства по офертата на участника, 
определен за Изпълнител; Всички останали документи, фор-
миращи част от Договора, изискуеми за подписване на Дого-
вора; Декларация за нередности, подписана от Изпълнителя; 
Всички останали документи, включени в Документацията за 
обществената поръчка.

1.1.1.3 Писмо за приемане

Заличава се.

1.1.1.5 Спецификация

Текстът се замества със следния текст:
„Спецификация“ означава Техническите спецификации 

на Възложителя - всички технически предписания, които 
се съдържат, по-специално, в документацията за общест-
вената поръчка, определящи изискваните характеристики 
на материалите, стоките или консумативите, така че да 
отговарят на предвидената от Възложителя употреба; 
тези характеристики вкючват ниво на изпълнение спрямо 

изискванията за опазване на околната среда и климата, про-
ектиране, което да отговаря на всички изисквания (вкючи-
телно достъп за хора с увреждания) и оценяване на съот-
ветствието, работни характеристики, безопасност или 
размери, вкючително процедурите относно осигуряването 
на качеството, терминология, символи, изпитване и мето-
ди на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, ин-
струкции за употреба и производствени процеси и методи 
на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи, 
правила за проектиране и ценообразуване, условия за изпит-
ване, инспекция и приемане на строителство и методи или 
технологии на строителство, както и всички други техни-
чески условия, които Възложителят може да наложи съглас-
но общи или специални нормативни актове по отношение 
на завършено строителство и материалите или частите, 
включени в него.“

1.1.1.6. Чертежи

Първото изречение се замества със следния текст: 
„Чертежи” означава техническите/работни проекти, 

включени в Договора, както и всички допълнителни и измене-
ни проекти, процедирани съгласно Договора.

1.1.1.10. Работа на акорд

Текстът „Справки за работа на акорд” да се замени с 
„ценови показатели за формиране на дневни разходи”.

1.1.2.8 Подизпълнител

Текстът се замества със следния текст:
„Подизпълнител“ е лице, което е дало съгласие да изпъл-

ни определен дял от предмета на обществената поръчка. 
Трето лице е лице, чийто капацитет се използва от Възло-
жителя за доказване на съответствие с критериите, свър-
зани с икономическото и/или финансовото състояние, и/или 
технически възможности за изпълнение на поръчката. 

1.1.2.11 Авторски надзор (Нова)

„Авторски надзор“ означава контролът, осъществен от 
проектанта по време на СМР, и окончателното приема-
не чрез подписване на финалните протоколи, екзекутивни 
чертежи и всички актове и свързани документи съгласно 
действащото българско законодателство. Авторският над-
зор е задължителен по всички части.“

1.1.3.10 Гаранционен срок (Нова)

Гаранционен срок означава гаранционният срок за изпъл-
нените строително-монтажни работи съгласно приложимо-
то българско законодателство.

1.1.4 Пари и плащания

1.1.4.1 Приета договорна сума

Текстът се замества със следния текст:
„Приета договорна сума“ означава общата предлагана 

цена за изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване 
на всякакви дефекти съгласно ценовата оферта на Изпълни-
теля, която е посочена в Договорното споразумение”.

1.1.4.2 Договорна цена

Текстът се замества със следния текст:
„Договорна цена“ означава цената, чието определение 

е дадено в подклауза 14.1 „Договорна цена“, която включва 
цените по приетите от Възложителя КСС в офертата на 
Изпълнителя и одобрените от Възложителя за усвояване 
„Провизорни суми“ по предвидения в Договора ред.”

1.1.4.10 Провизорни суми

Текстът се замества със следния текст:
„Провизорни суми са сумите, съгласно Приложението към 

офертата, които могат да бъдат одобрени от Възложителя 
и наредени от Инженера за заплащане на допълнителни раз-
ходи, при условията на настоящия Договор и при спазване на 
изискванията на чл. 116 от ЗОП.“

1.2 Тълкуване

Създава се нова буква (е) със следния текст:
„Навсякъде в този договор размерът на печалбата в 

текстовете, включващи израза „разходи плюс разумна пе-
чалба”, се фиксира като надбавка от 5% върху размера на 
съответните действителни разходи”.

1.3 Съобщения

Накрая се добавя текстът:
„Избраният начин на изпращане на съобщенията трябва 

да позволява удостоверяване на датата на получаването на 
изпратените документи“.

1.5 Приоритет на документите

Текстът се замества със следния текст:
„Съгласно точка 1.2 от това Договорно споразумение.“

1.6 Договорно споразумение

Текстът се изтрива и се заменя със следния:
„Страните сключват Договорно споразумение по реда и 

предпоставките, предвидени в българския Закон за общест-
вените поръчки. Договорното споразумение следва да отго-
варя на проекта, приложен в документацията за участие в 
обществената поръчка”.

1.8 Грижа за предоставяне на документи

В първия абзац се заменя текстът: „две копия от Дого-
вора и от всеки следващ чертеж“ с текста „един оригинал 
от Договора и всеки следващ чертеж“.

Във второто изречение на втория абзац се заменя тек-
стът: „шест копия“ с текста „три оригинала и един брой 
CD/DVD в <*.pdf> и в електронен редактируем формат“.

1.12 Поверителни данни

Накрая се добавя следният текст:
„Изпълнителят може да разкрива информация за Обекта 

без становището на Възложителя и Инженера в случаите, 
когато изпълнява свои задължения, вменени му от приложи-
мото българско законодателство.“

2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.4. Финансови мерки на Възложителя

Текстът се заменя със следния текст:
„Възложителят трябва да представи преди Датата на 

започване и в рамките на 14 дни след получаване на всяко 
искане от Изпълнителя разумно доказателство, че са взе-
ти и се поддържат финансови мерки, които ще позволят на 
Възложителя да плати Договорната цена (каквато е опре-
делена) съгласно клауза 14. [Договорна цена и Плащане]. Ако 
Възложителят възнамерява да внесе някаква съществена 
промяна в своите финансови мерки, Възложителят трябва 
да даде съобщение с подробни данни до Изпълнителя в срока 
по изречение първо.“

2.5. Искове на Възложителя

Последният параграф на тази подклауза се заличава и 
заменя със следния текст:

„Тази сума може да бъде събрана принудително от Въз-
ложителя чрез:

(а) прихващане от стойността на вече издадени Актове 
за Междинно плащане или от Задържаната Сума, или;

(б) усвояване на суми по Гаранцията за Изпълнение съ-
гласно подклауза 4.2; 

Възложителят ще има единствено правото на компенса-
ция или да направи някаква удръжка от сума, заверена в Акт 
за Плащане, или по друг начин да предявява иск към Изпълни-
теля в съответствие с тази подклауза.“

3 ИНЖЕНЕРЪТ

3.1 Задължения и правомощия на Инженера

Накрая се добавя следният текст:
„Инженерът е лице, упражняващо строителен надзор, по 

смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Инженерът носи отговорност съгласно чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ.
Инженерът подписва всички актове и протоколи по 

време на строителството, необходими за оценка на стро-
ежите, относно изискванията за безопасност и за законо-
съобразно изпълнение, съгласно наредбата за актовете и 
протоколите, съставяни по време на строителството. 
Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и 
от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.

Предписанията и заповедите на Инженера, вписани в 
заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Въз-
ражения срещу предписанията на Инженера, могат да се 
правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за 
национален строителен контрол, като до произнасянето 
им строителството се спира. След проверка органите на 
Дирекцията за национален строителен контрол издават 
задължителни указания.

При нарушаване на техническите правила и нормати-
ви, Инженерът е длъжен да уведоми регионалната дирек-
ция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от 
установяване на нарушението.

След приключване на строително-монтажните рабо-
ти Инженерът изготвя окончателен доклад до Възложи-
теля.

Инженерът, в тридневен срок от съставянето на Про-
токола за откриване на строителна площадка и опреде-
ляне на строителна линия, заверява Заповедната книга на 
строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от завер-
ката Възложителя, специализираните контролни органи 
и регионалната дирекция за национален строителен кон-
трол.”

Следните уговорки се прилагат:
Инженерът трябва да предложи действия и да получи 

специфичното писмено одобрение от Възложителя, преди 
да предприеме тези действия на основание следните под-
клаузи на Договорните условия:

Подклауза 1.9: Забавени чертежи или Указания
Подклауза 2.1: Право на достъп до Площадката
Подклауза 3.5: Решения
Подклауза 4.7: Отлагане върху терена
Подклауза 4.12: Непредвидими физически условия
Подклауза 4.24: Находки
Подклауза 7.4: Проби
Подклауза 8.5: Закъснения, причинени от властите
Подклауза 8.4: Удължаване на Времето за завършване
Подклауза 8.8: Прекъсване на работа
Подклауза 8.9: Последствия от прекъсване 
Подклауза 10.3: Прeчки при Проби при завършване
Подклауза 11.8: Изпълнителят да търси
Подклауза 12.3: Оценяване
Подклауза 13.1: Нареждане за промяна
Подклауза 13.3: Одобряване на предложение за Промяна, 

подадено от Изпълнителя по силата на подклауза 13.1 или 
13.2.

Подклауза 13.4: Уточняване на платимата сума във вся-
ка от приложимите валути

Подклауза 13.5: Провизорни суми
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Подклауза 13.7: Корекции при промени в законодател-
ството

Подклауза 13.8 Корекции при промяна в разходите
Подклауза 16.1: Право на Изпълнителя да прекъсне рабо-

та
Подклауза 17.4: Последици от рискове за Възложителя
Подклауза 19.4: Последствия от Непреодолимата сила
Подклауза 20.1: Искове на Изпълнителя

3.3 Указания на Инженера

Текстът се допълва, както накрая се добавя следният 
текст:

„Инженерът разрешава споровете, възникнали при съ-
ставяне на актове или протоколи между участниците в 
строителството, свързани с прилагане на действащата 
нормативна уредба по проектирането и строителството, 
и за спазване на изискванията по чл. 169, ал.1 ЗУТ в етапа 
на изпълнение на строежа.

Инженерът се съобразява с предписанията на физиче-
ското лице, упражняващо технически контрол за част „Кон-
структивна“.

Решението на лицето, упражняващо строителен надзор 
за строежа, е задължително за Изпълнителя.”

3.5 Решения

Текстът на изречение второ на параграф едно се зали-
чава и заменя със следната разпоредба:

„Ако не е постигнато споразумение, в срок до 28 дни, 
след като е бил надлежно уведомен за съответното съ-
битие, Инженерът трябва да вземе справедливо решение 
съгласно Договора, като се съобрази подобаващо с всички 
обстоятелства, свързани с това.“

3.6 Срещи за отчитане на напредъка (Нова)

„Инженерът ще организира на редовни интервали, не по-
рядко от веднъж на месец, срещи за отчитане на напредъ-
ка и планиране на работите през следващия период, като 
уведомява за тях всички участници в строителния процес 
минимум 5 (пет) работни дни преди датата на срещата. 

На срещите ще присъстват Инженерът, Възложителят, 
Изпълнителят, Авторският надзор, както и при необходи-
мост - представители на други заинтересовани страни.

Инженерът ще води писмени протоколи от тези срещи 
съгласно предварително утвърден образец.

Инженерът ще предоставя протоколите в електронен 
вид на всички участници не по-късно от 3 (три) работни дни 
след провеждане на срещата. 

Предложения за допълнения към проекта на протокол ще 
се правят до 2 (два) работни дни след получаването му. 

Окончателният протокол ще се изпраща до 2 (два) ра-
ботни дни след получаване на предложенията. 

Протоколите от срещите ще се считат за официален 
запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят 
документи, които по силата на този Договор изискват офи-
циално одобрение, инструкции или решения.“

4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1 Общи задължения на Изпълнителя

Добавя се нов последен параграф в подклауза 4.1 със 
следното съдържание:

„Изпълнителят е „строител” по смисъла на ЗУТ и е физи-
ческо или юридическо лице, включващо в състава си физиче-
ски лица, притежаващи необходимата техническа правоспо-
собност, което по писмен договор с Възложителя изпълнява 
строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
Строителят носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с изда-
дените строителни книжа и с изискванията на чл. 
169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на 
строителните и монтажните работи и на мерките 
за опазване на живота и здравето на хората на стро-
ителната площадка;

2. изпълнението на строителните и монтажните рабо-
ти с материали, изделия, продукти и други в съот-
ветствие със съществените изисквания към стро-
ежите;

3. съхраняването на екзекутивната документация и 
нейното изработване, когато това е определено от 
Възложителя, както и за съхраняването на другата 
техническа документация по изпълнението на стро-
ежа;

4. съхраняването и предоставянето при поискване от 
контролен орган на строителните книжа и Заповед-
ната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ.

Строителят носи имуществена отговорност за причи-
нени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия 
или бездействия.

Строителят е длъжен да изпълни обекта с посочените 
от него в офертата му ключови експерти. Замяна на пред-
варително посочените от Изпълнителя ключови експерти 
се допуска при съобразяване на разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, както и при спазване на условията, 
предвидени в документацията за обществена поръчка”. 

4.2 Гаранции за изпълнение

Втори параграф на тази подклауза, се променя със след-
ния текст:

„Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 
Договора към комплекта документи за подписване на до-
говора в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от 
ЗОП, и в размера, определен в Приложението към оферта-
та, с включени провизорни суми, - ……………………… (сло-
вом………………………..) лв., в полза на Възложителя. Гаран-
цията се предоставя в една от следните форми: парична 
сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпе-
чава изпълнението чрез покритие на отговорността на Из-

пълнителя.
Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълне-

ние на Договора се поемат от Изпълнителя. 
Гаранцията е с валидност съгласно Приложението към 

Офертата – не по-малко от Срока за завършване плюс Сро-
ка за съобщаване на дефекти, плюс 28 дни. 

В случай че Изпълнителят е представил гарнция за из-
пълнение под формата на банкова гаранция или засраховка и 
при хипотеза на изтичане на срока им преди настъпването 
на горните условия, Изпълнителят се задължава, не по-къс-
но от 14 дни преди изтичането, да представи нова банкова 
гаранция или застраховка, отговаряща на изискванията на 
Договора.

В случай че банката, издала Гаранцията за изпълнение 
на Договора, съответно застрахователят, издал Застра-
ховката за изпълнение, се обяви в несъстоятелност или из-
падне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й/му 
се отнеме лицензът, или откаже да заплати предявената 
от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има 
право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предоста-
ви в срок до 10 (десет) работни дни от направеното иска-
не съответна заместваща гаранция/застраховка от друга 
банкова, съответно застрахователна институция, съгласу-
вана с Възложителя.

Възложителят не дължи лихва върху сумата по Гаранци-
ята за изпълнение на Договора.

В края на трети параграф на тази подклауза се добавя 
следният текст:

„Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на га-
ранцията за изпълнение съобразно предходните изречения 
в параграфа, дори в случаите на спорове с Възложителя от-
носно дефекти на изпълнението, като удължаването следва 
да бъде до окончателното издаване на Сертификата за из-
пълнение от Инженера“.

Последният параграф на тази подклауза, се променя със 
следния текст:

„Гаранцията подлежи на частично поетапно освобожда-
ване, както следва:

а) ………% от стойността на представената гаранция 
за изпълнение се освобождава след приключване на изпъл-
нение на строителството. Съобразно настоящия договор 
строителството се смята за завършено с издаване на Сер-
тификата за приемане от Инженера;

б) Остатъкът от сумата по предоставената гаранция 
за изпълнение в размер на …………% се освобождава след из-
тичане на срока на периода за съобщаване и отстраняване 
на дефекти. Съобразно настоящия договор периодът за съ-
общаване и отстраняване на дефекти приключва с издаване 
на Сертификат за изпълнение от Инженера.“ 

4.3 Представител на Изпълнителя

Накрая на последния параграф се добавя следният 
текст:

„…в противен случай Изпълнителят ще осигури за своя 
сметка по всяко време компетентни преводачи съобразно 
нуждите и ще бъде отговорен за качеството на превода 
при предаването на информацията по Договора.“ 

4.4 Подизпълнители 

Текстът на клаузата се променя, както следва:
„Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоя-

телно или с подизпълнител.
При ползване на подизпълнител Изпълнителят е длъжен 

да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени 
поръчки.

Сключването на договор за подизпълнение не освобож-
дава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на 
договора за обществена поръчка.

Възложителят приема изпълнението на дейност по до-
говора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е 
сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Из-
пълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата Изпълнителят може да 
представи на Възложителя доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или работата, или част от нея 
не е извършена от подизпълнителя.

4.18 Опазване на околната среда

Накрая се добавя следният текст:
„Изпълнителят ще отговаря за подходящото събира-

не, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотво-
ряване, предаване за депониране или друго третиране на 
строителните и други отпадъци, възникнали в резултат 
на осъществяване на дейностите, в съответствие с изис-
кванията на българското законодателство, като съгласува 
действията си с Инженера и Възложителя.

В случай че Изпълнителят не изпълни някоя от мерките 
по опазване на околната среда, описани в Изискванията на 
Възложителя, свързани с премахване на отпадъци и съоръ-
жения, оросяване на запрашени участъци, почистване на на-
стилки и тротоари и др., до състояние съгласно Договора, 
и за което Изпълнителят е получил нареждане/съобщение/
предписание от Инженера/Възложителя, но поради своето 
виновно поведение не е предприел корективни действия, 
Възложителят може, без това да го задължава, да отстра-
ни отпадъци и временни съоръжения, да извърши оросяване 
на запрашени участъци и да почисти настилките и тро-
тоарите, като направените във връзка с това разходи ще 
бъдат приспаднати от дължимите суми на Изпълнителя. В 
тези случаи Инженерът пристъпва към удържане на сумата 
съгласно подклауза 14.6 Издаване на актове за Междинни 
плащания.“ 

4.19 Електричество, вода и газ

Първото изречение на втори параграф се променя, как-
то следва:

„Изпълнителят ще поеме всички ангажименти по осигу-
ряване на ток, вода и газ (ако е необходимо) за своя сметка 
и ще покрие всички свързани с тяхното използване разходи.”

В третия параграф се премахват думите „(по тези 
цени)“

4.21. Отчети за напредъка

В първия параграф думата „шест” сс заменя с „три 
комплекта на хартиен и на електронен носител CD/DVD в 
<*.pdf> и редактируем формат”.

4.23 Действия на Изпълнителя на Площадката

Създава се нов втори параграф със следното съдържа-
ние:

„Никакви важни действия на Страните по договора, 
като прокарване или затваряне на съществуващи пътища, 
водопроводни и/или канализационни мрежи, или други таки-
ва мрежи и системи, не могат да бъдат предприемани без 
предварителното одобрение от Инженера и съответните 
компетентни органи. 

Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера 
не по-късно от 7 (седем) дни преди започването на такива 
работи.”

Останалите параграфи се преномерират.

4.25 Техническа инфраструктура (Нова)

„Изпълнителят трябва да се запознае със съществува-
щите съоръжения и проводи на техническата инфраструк-
тура в района на извършване на работите, доколкото са 
известни, отразени в публично достъпни архиви или са по-
сочени в предадени му от Възложителя документи. 

Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура, нанесени от 
него или от лица, ангажирани от него и работещи на Пло-
щадката, освен когато не е имал никаква възможност да 
научи за тях при полагане на разумна грижа за това, както 
и за възстановяване на пътища и всякакви други повърхно-
сти, които са били облагородени към началото на работите 
на Изпълнителя по тях. 

Всякакви дейности по отстраняване на щети и възста-
новяване трябва да се извършват по най-бързия възможен 
начин и във всеки случай преди изтичане на „Срока за за-
вършване“. 

Изпълнителят ще съгласува с Инженера, Възложителя 
и съответните компетентни структури, управляващи или 
поддържащи техническата инфраструктура, работите си 
по преместване и последващо възстановяване, ако е необ-
ходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфра-
структура и/или затваряне и ограничаване на пътища и 
улици по начин, който да предизвика най-малки смущения за 
населението. 

Във всички случаи Изпълнителят ще отправя исканията 
си за съгласуване поне 28 дни преди планираното започване 
на работите по такива съоръжения, придружени с подходя-
ща обосновка и копия на съответните разрешения, когато 
е приложимо.

Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на 
Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е 
имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл 
да научи за съответните съоръжения при полагане на ра-
зум на грижа.”

4.26. Заповедна книга съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (Нова)

„Изпълнителят ще съхранява Заповедна киига на стро-
ежа, съставена и водена в съответствие със законите на 
държавата.“

4.27. Екзекутивна документация (Нова)

„Изпълнителят е отговорен за извършване на геодезич-
ни заснемания на съоръженията на подземната и надземна 
инфраструктура за целите на кадастъра, съгласно чл. 116 
на ЗУТ. Всички данни, скици и чертежи трябва текущо да 
бъдат представяни на Инженера за одобрение и да бъдат 
съхранявани от Изпълнителя до приключване на периода за 
строителство, след което същите трябва да бъдат преда-
дени на Възложителя при подписване на Констативен про-
токол Образец 15.

След завършване на Обекта или подобект от него Из-
пълнителят ще подготви и предаде на Инженера за провер-
ка Екзекутивна документация, която ще показва точните 
местоположения, размери и детайли на работите, както са 
изпълнени, както и всички разлики между Работите и Чер-
тежите.

Под „Екзекутивна документация“ ще се разбира цялата 
проектна документация, актуализирана според реалното 
изпълнение на обекта и заверена според изискванията на 
законите в държавата, с приложена към нея всякаква друга 
документация, която обосновава и съгласува извършените 
отклонения от първоначалните проектни документи“.

В срок от минимум 56 дни преди Датата на завършване 
Инженерът дава предварителни инструкции до Изпълните-
ля за вида и пълнотата на Екзекутивната документация.

В случай че няма разлики между Работите и Чертежите, 
копия от съответните Чертежи може да бъдат обозначени 
като Екзекутивна документация.

Изпълнителят ще предаде на Инженера два комплекта 
Екзекутивна документация, заверена от проектантите и 
останалите страни в съответствие с приложимите изиск-
вания на законите на държавата, за целите на акт Образец 
15 и издаване на Сертификат за приемане. 

Работите и техните части няма да бъдат считани за 
завършени за целите на подклауза 10 Сертификат за прие-
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мане на Обекта и Подобекти, докато съответната Екзе-
кутивна документация не бъде представена на Инженера.“

4.28 Разрешения (Нова)

„Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необхо-
димите му разрешения според действащото законодател-
ство за извършване на дейностите за изпълнение на Дого-
вора, като ще заплаща за своя сметка съответните такси. 

Такива разрешения могат да бъдат например разреше-
ния за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за 
присъединяване към мрежи на техническата инфраструк-
тура, за преместване на съоръжения и проводи на техни-
ческата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на 
пътища и улици, за депониране на остатъчни земни маси и 
строителни и други отпадъци, за пребиваване и работа, за 
преминаване на тежки или опасни товари по пътища и улици 
и други, доколкото е приложимо и се изискват от закона. 

В срок от 28 дни след подписване на Договорното спо-
разумение Изпълнителят ще представи на Инженера спи-
сък с разрешенията, които са необходими за започване и 
завършване на работите, заедно с посочени крайни дати за 
представяне на обосновки за искане на разрешения по начин, 
че да се спазват ключовите срокове на Договора. 

Изпълнителят ще подготвя и предава необходимите 
документи с искане за разрешение в срок, ще спазва прило-
жимите писани или публикувани процедури и ще си сътруд-
ничи със съответните власти с цел да осигури своевремен-
но получаване на разрешенията и спазване на работната 
програма. При изпълнение на работите Изпълнителят ще 
се съобразява с условията на издадените разрешения, ще 
предоставя възможност за присъствие, контрол или изпит-
ване от страна на представители на надзорни и контролни 
органи и ще отговаря за всякакви забавяния, свързани с не-
изпълнение от него на нормативни и други публикувани изи-
сквания или писмени указания/предписания, свързани с тези 
обстоятелства.

Изпълнителят ще подпомага Възложителя при получа-
ване от последния на разрешения, одобрения и други про-
цедури, свързани със задълженията му по закон като соб-
ственик на Площадката и Възложител на строителния до-
говор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване 
на проекти, изготвяне на доклади, издаване на Разрешение 
за строеж, назначаване на приемателни комисии и др., като 
Изпълнителят ще обезпечи същото финансово. 

Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя 
и ще бъде длъжен да предприеме всички необходими кориги-
ращи действия, когато такива разрешения или съгласувания 
не се получават поради грешки и непълноти в представе-
ни от него документи или извършени от него работи. Ако 
Изпълнителят не предприеме необходимите коригиращи 
действия, Възложителят ще има право да отправи иск към 
Изпълнителя съгласно клауза 2.5 „Искове на Възложителя” 
от Договора.”

4.29 Досие на Обекта (Нова)

„Изпълнителят ще поддържа досие на Обекта под фор-
мата и във вида, предписан от приложимото българско за-
конодателство и според указанията на Инженера, и ще се 
грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на 
другите участници в строителния процес.”

4.30 Конфиденциалност (Нова)

„Всяка от страните по този договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала й 
известна при или по повод сключването и изпълнението на 
този Договор.

Изпълнителят се задължава да спазва конфиденциал-
ност по отношение на информация, включваща документи, 
данни, факти и обстоятелства, които са му станали из-
вестни във връзка с изпълнението на Договора. Изпълните-
лят няма да изнася публично информация за изпълнението 
на Договора, освен след разрешение от Възложителя или по 
искане на компетентен орган, или с оглед изпълнение на за-
дължение на Изпълнителя, вменено му по закон.

Изпълнителят се задължава да не използва по никакъв 
начин, включително за свои нужди или като я разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация за Възло-
жителя, негови служители или контрагенти, станала му из-
вестна при или по повод изпълнението на този Договор, как-
то и да не консултира трети лица извън Възложителя, като 
Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия 
от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

Изпълнителят се задължава да третира всички докумен-
ти и информация, предоставени му във връзка с изпълнение-
то на Договора, като частни и поверителни и няма право, 
освен ако това е необходимо за целите на изпълнението 
на Договора, да публикува или предоставя на трети лица 
информация, свързана с Договора, без предварителното пис-
мено съгласие на Възложителя или ръководителя на проек-
та. Ако възникне спор по отношение наложителността на 
публикуване или обявяване на такава информация за целите 
на изпълнението на Договора, решението на Възложителя 
е окончателно.“

4.31 Обучение (Нова)

„Изпълнителят трябва да проведе обучението на Пер-
сонала на Възложителя и Бенефициента по експлоатацията 
и поддръжката на Обекта до степента, точно определена 
в Спецификациите. Ако Договорът специфицира обучение, 
което следва да бъде проведено преди приемането, Обек-

тът няма да се счита за завършен за целите на приемането 
съгласно подклауза 10.1 [Приемане на Обекта и Подобекти] 
докато не бъде завършено обучението.“

6. ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

6.7 Здраве и сигурност

Накрая се добавя нов параграф:
„Функциите на „Координатор по безопасност и здраве” 

на Обекта по смисъла на приложимото българско законода-
телство ще се изпълняват от Инженера.

Преди започване на строителството Изпълнителят ще 
разработи актуализиран и детайлизиран „План за безопас-
ност и здраве” (ПБЗ) в съответствие с приложимите изи-
сквания на законите на държавата и на основата на предва-
рителния ПБЗ в проектната документация. Изпълнителят 
ще се грижи за своевременното актуализиране на „Плана 
за безопасност и здраве” при всяка промяна на обстоятел-
ствата на Площадката с цел да се гарантира сигурността 
на Обекта и безопасността на работещите на Площадката 
и на нейните посетители и ще представя актуализираните 
документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът 
има право в който и да било момент да поиска актуализира-
не на „Плана за безопасност и здраве” по своя инициатива, 
а Изпълнителят ще бъде задължен да го направи в срок от 
7 дни.”

6.9 Персонал на Изпълнителя

В първия параграф думата „вещ“ се заменя „с умения“.

6.12 Чуждестранен персонал на Изпълнителя (Нова)

Създава се нова подклауза 6.12 със следното съдържа-
ние: 

„Изпълнителят може да наеме за своя сметка чуждес-
транен персонал, необходим му за извършване на отделни 
видове СМР. Той трябва да осигури всички необходими до-
кументи за узаконяване на пребиваването, престоя и рабо-
тата на този персонал в съответствие с изискванията на 
българското законодателство.”

6.13 Ключов персонал на Изпълнителя (Нова)

Създава се нова подклауза 6.13 със следното съдържа-
ние: 

„Изпълнителят е длъжен да осигури ключовия персонал 
за изпълнение на Договора съгласно офертата му, като оси-
гури присъствието на съответните експерти по време на 
изпълнението съгласно конкретните им функции и отговор-
ности. 

Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в 
Офертата му като ключови експерти без предварително 
писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят трябва по своя инициатива да предложи 
смяна на ключов експерт, когато е налица обективна невъз-
можност за изпълнение на задълженията на дадено лице. 

В този случай Изпълнителят дава на Възложителя пис-
мено уведомление, в което мотивира предложенията си за 
смяна на ключовия експерт. С това уведомление Изпълните-
лят предлага експерт, който да замени досегашния ключов 
експерт, като посочи квалификация и професионален опит 
на новия експерт, които засължително следва да са екви-
валентни на минимално изискуемите съгласно изискванията 
на Възложителя за конкретната позиция и на тези, на база-
та на които е извършена оценката, като приложи доказа-
телства за това.

Възложителят може да приеме замяната или може моти-
вирано да откаже предложения експерт.

В случай че Изпълнителят ползва подизпълнители и тре-
ти лица, следва да се спазват разпоредбите на чл. 66 от 
ЗОП.“

7. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И  

ИЗРАБОТКА

7.1 Начин на изпълнение

В края на тази подклауза се създава нов параграф със 
следното съдържание:

„Изпълнителят трябва да представя на Инженера ис-
кане за одобрение на технологично оборудване, продукти и 
материали преди влагането им в строежа, комплектовано с 
документи, удостоверяващи съответствието на същите с 
Договора и законите на държавата. 

Инженерът може, в рамките на 21-дневен срок за преглед, 
да одобри искането или да го отхвърли като даде съобщение 
до Изпълнителя, че предложеното технологично оборудване 
или материали не отговаря(т) (в посочената степен) на 
Договора. Ако Инженерът даде указания, че са необходими 
допълнителни документи на Изпълнителя, то тогава Изпъл-
нителят трябва незабавно да ги подготви.

Доставката и влагането в Обекта на материали и тех-
нологично оборудване няма да започне преди тяхното изрич-
но писмено одобрение от Инженера. Всяко такова одобрение 
или съгласие или всеки преглед (съгласно тази подклауза или 
по друг начин) няма да освободи Изпълнителя от което и да 
е задължение или отговорност.

Използването на употребявани/стари материали и обо-
рудване за целите на изпълнение на Договора е недопустимо, 
освен в случаите на използване на сертифицирани рецикли-
рани материали, когато нормативната уредба предвижда 
използването на такива (Наредба за управление на строи-
телните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 
89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)”

8. ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1 Започване на работа

Второ изречение на параграф първи се заменя със след-
ния текст:

„Датата на започване е датата на Протокол за откри-
ване на строителна площадка съгласно изискванията на за-
коните на държавата.” 

8.3 Програма 

В първи параграф думите „28 дни“ сe заменят с „14 дни“. 
В буква (d) към първия параграф се добавят следните 

букви:
(iii) Подробен План за паричния поток
След втория параграф се добавя нов параграф със след-

ния текст:
„При представяне на проектната документация Изпъл-

нителят ще разработи подробни „План за организация и из-
пълнение на СМР“, „План за безопасност и здраве“ според 
предвидените изисквания за получаване на разрешение за 
строеж съгласно действащото българско законодателство 
и „План за опазване на околната среда“. При необходимост, 
след одобряването им, Изпълнителят ще направи промени в 
първоначално представената Програма.”

Последният параграф на подклауза 8.3 се променя, как-
то следва:

„Изпълнителят ще вземе предвид, че зимните условия 
могат да ограничат дейностите на обекта. Програма, 
която отчита тези обстоятелства чрез ограничаване или 
временно спиране на определени дейности, ще бъде прием-
лива, но не може да освободи Изпълнителя от задължени-
ята за завършване на Обекта в рамките на посоченото в 
Договора време за завършване, освен ако не се процедира 
удължаване поради установено наличие на изключително не-
благоприятни климатични условия, съгласно Договорния ред. 

Ако по някое време Инженерът даде съобщение до Из-
пълнителя, че работната програма не успява (до посоче-
ната степен) да се придържа към Договора или да е в съ-
ответствие с действителния напредък и оповестените 
намерения на Изпълнителя, Изпълнителят трябва да пред-
стави на Инженера за преглед и одобрение реалистична ре-
визирана програма, предвиждаща съответните коригиращи 
действия. 

Ревизираната работна програма на Изпълнителя не 
може да надхвърля времето за завършване, освен когато не 
са налице установени от страните обстоятелства извън 
отговорността и добрата грижа на Изпълнителя.“

8.6 Темп на напредъка

Накрая на подклаузата се добавя следният текст:
„Ако Инженерът констатира, че при вече дадено съоб-

щение от Инженера Изпълнителят не предприеме ревизи-
ращите методи и не ускори темпа като коригиращи дейст-
вия, Инженерът пристъпва към удържане на сума съгласно 
подклауза 14.6 Издаване на актове за междинни плащания 
и посоченото в Приложението към Офертата. Удържаните 
сумим подлежат на възстановяване на Изпълнителя във все-
ки случай от следните хипотези:

1. При компенсиране от Изпълнителя на изоставането, 
което е дало основание за удръжката;

2. Изпълнителят е завършил Обекта в рамките на вре-
мето за завършване.“ 

8.7 Обезщетение за забава 

Накрая се добавя следното изречение:
„От общия размер на неустойката за забава, начислена 

съгласно настоящата подклауза, се приспадат неустойки-
те, наложени съгласно подклауза 8.6, ако има такива.“

8.8 Прекъсване на работа

Първото изречение се заменя със следното:
„Инженерът може по всяко време мотивирано да нареди 

прекъсване на изпълнението на Обекта, съгласно реда на 
действащото българско законодателство. За времето на 
прекъсването, Изпълнителят е длъжен да обезопаси и съх-
рани Обекта.” 

9. ПРОБИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ 

9.1 Задължения на Изпълнителя

Вторият параграф се изменя, както следва:
„Изпълнителят трябва да даде най-малко 14-дневно пре-

дизвестие до Инженера, Проектанта и Възложителя за да-
тата, след която Изпълнителят ще бъде готов да проведе 
всяка една от пробите при завършване”. 

Третият параграф, подточка (с) се допълва, както 
следва:

„72-часова пробна експлоатация, която трябва да по-
каже, че Обектът или Подобектът работят надеждно и в 
съответствие с Договора.” 

Четвъртият параграф се изменя, както следва:
„След 72-часовата пробна експлоатация, ако Обектът 

работи при устойчиви условия и е подписан протокол Обра-
зец 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни 
условия, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера, дали 
Обектът е готов за проби за доказване на експлоатацион-
ните параметри, които да покажат дали Обектът отго-
варя на критериите, точно определени в Изискванията на 
Възложителя и Офератата на Изпълнителя.”

9.4 Неуспех на пробите при завършване 

Вторият параграф се заличава.
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Подточка b/ се променя, както следва: „нареди повтор-
но изпълнение на Обекта или Подобекта, за който не са пре-
минали успешно пробите.“

Подточка с/ и вторият параграф се заличават.

10. ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1 Сертификат за приемане на Обекта

В първи параграф се заличава изразът: „…но с изключе-
ние на описаното в буква (а) по-долу…”

Текстът на буква (а) се променя, както следва:
„(а) прегледа техническата документация: проекти, 

разрешения, екзекутивна документация, актове и про-
токоли, съставени по време на строителство, дневници, 
декларации за съответствие на вложените строителни 
продукти, изпитвания и измервания, Заповедна книга, про-
токолите от изпитвания и др. доказващи правилността на 
изпълнението;

(b) прегледа изпълнението на строежа, състоянието на 
строителната площадка и околното пространство и разпо-
реди при нужда комплексни изпитвания;

(с) информира със 7-дневно предизвестие Възложителя, 
Изпълнителя, включително проектантите по всички части, 
за насрочване на среща за преглед на стоителните книжа и 
оглед на Обекта, подписване на КОНСТАТИВЕН АКТ за уста-
новяване годността за приемане на строежа (част, етап 
от него) съгласно Приложение № 15 към НАРЕДБА № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.” 

Буква (b) се променя на буква (d), като текстът се за-
пазва. 

Четвъртият параграф на подклауза 10.1 се замества 
със следния:

„Когато страните в инвестиционния процес подпишат 
КОНСТАТИВНИЯ АКТ Образец 15 за установяване годност-
та за приемане на строежа и Изпълнителят даде предиз-
вестие до Инженера съгласно подклауза 9.1 [Задължения на 
Изпълнителя], и преди да издаде Сертификат за приемане 
по смисъла на клауза 10, Инженерът се задължава да под-
готви от името на Възложителя уведомителни писма до 
съответните специализирани контролни органи, и когато 
получи разрешения за 72-часова проба от всички държавни 
контролни органи, да подготви свикване на комисия, която 
ще състави протокол Образец 17, за проведена 72-часова 
проба при експлоатационни условия към НАРЕДБА № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.” 

Създава се нов пети параграф:
„След подписване на акт Образец 15 за установяване 

годността за приемане на строежа и подписване на прото-
кол Образец 17 за проведена 72-часова проба при експлоата-
ционни условия Инженерът ще издаде Сертификат за при-
емане по смисъла на клауза 10. Издаването на Сертификат 
за приемане на тази база съставлява приемане съгласно 
клауза 10 [Приемане от Възложителя].”
 
10.2 Приемане на части от Обекта 

Цялата клауза се заличава и се заменя с един-един-
ствен параграф, както следва:

„Когато обектът се приема на части, след като учас-
тниците подпишат КОНСТАТИВЕН АКТ Образец 15 за ус-
тановяване годността за приемане на последната него-
ва част предвидена в техническите спецификации и след 
подписване на протокол Образец 17 за проведена 72-часова 
проба при експлоатационни условия, Инженерът ще Издаде 
Сертификат за приемане, който съставлява приемане съ-
гласно клауза 10 [Приемане от Възложителя].“

10.5 Разрешение за ползване (Нова)

„В срок от 56 дни от издаване на Сертификат за при-
емане Инженерът се задължава, в качеството на упълно-
мощено от Възложителя лице, да внесе Искане за издаване 
на Разрешение за ползване до ДНСК, като предварително 
изготви Окончателен доклад на строителния надзор и под-
готви всички други документи съгласно чл. 4, ал. 2 НАРЕДБА 
№ 2 от 31 юли 2003 г. за ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на 
строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съо-
ръжения и строителни обекти.

В случай че държавната приемателна комисия откаже да 
приеме строежа или направи забележки по причини, които 
не могат да бъдат вменени като отговорност на Изпълни-
теля, Инженерът ще даде разпореждания по реда на клауза 
13 [ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ]. Изпълнителят се задължава да 
поправи за своя сметка всички дефекти, които могат да бъ-
дат вменени като негова отговорност по реда на клауза 11 
[ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ].”

11. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ

11.3 Удължаване на срока за съобщаване на дефекти

В края на първия параграф се добавя следният текст:
„Периодите, в които Обектът е неизползваем или рабо-

тата е сериозно повлияна в резултат на вина или щета, 
за която Изпълнителят носи отговорност в съответствие 
с подклауза 11.1, следва да бъдат изключени от Срока за 
съобщаване на дефекти, който трябва да бъде удължен със 
съответния период от време.“ 

11.8 Изпълнителят да търси 

Подклаузата се променя, както следва:
„Ако бъде поискано от Инженера, след предварителното 

одобрение от Възложителя, Изпълнителят ще търси при-
чината за всеки дефект под ръководството на Инженера. 
Освен когато дефектът подлежи на поправяне за сметка на 
Изпълнителя съгласно подклауза 11.2 [Разходи за поправяне 

на дефекти], разходите за такова търсене и поправяне ще 
бъдат включени в Договорната цена, но само в случай че 
отговарят на всички разпоредби на клауза 13 [ПРОМЕНИ И 
КОРЕКЦИИ].”

11.9 Сертификат за изпълнение

Накрая се добавя нов параграф:
„Издаването на „Сертификат за изпълнение“ не осво-

бождава Изпълнителя от отговорностите му през гаран-
ционния период, определен по силата на действащото бъл-
гарско законодателство.”

12. ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

12.3 Оценяване

В първия параграф да се заличава следният пасаж от 
текста: 

„да одобри или определи Договорната цена”
В четвъртия параграф да се заличат всичките четири 

подточки под буква а) 

13 ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

13.1 Право да променя

В края на подклаузата се добавя следният текст:
„Измененията и допълненията към настоящия Договор 

се извършват съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП. 
Промените следва да са съобразени с предвижданията на 
клаузите на Договора, включително клаузи за изменение на 
срока, цената и проекта. Обхватът и естеството на въз-
можните изменения, както и условията, при които те мо-
гат да се използват, не следва да водят до промяна в пред-
мета на поръчката. Всяко нареждане за промяна следва да 
съдържа фактическа и правна обосновка за допустимостта 
на промяната, с оглед клаузите на Договора и разпоредбите 
на чл. 116 от ЗОП“.

13.2 Рационализация

Заличава се. 

13.3 Процедура за промяна 

В първия параграф буква (с) се заменя със следния 
текст:

(с) предложението на Изпълнителя за оценяване на 
промяната и обосновка за усвояване на провизорни суми (в 
случаите, когато за промяната се използват средства от 
Провизорните суми).

Накрая се добавя следният текст:
„Измененията на инвестиционния проект се допускат 

по реда на Закона за устройство на територията. Същест-
вените отклонения от одобрения инвестиционен проект, 
дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла 
на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестицио-
нен проект към издаденото Разрешение за строеж, като 
се отразяват със заповед за допълване на издаденото Раз-
решение за строеж и се допускат преди реализирането им. 
Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен 
проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 
2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на 
Обекта в Заповедната книга на Обекта. 

Изменения на срока на договора, свързани с удължаване 
на времето за завършване, се допускат съгласно подклауза 
8.4 Удължаване на времето за завършване.

Изменения на Договорната цена се допускат съгласно 
подклауза 13.5 Провизорни суми, подклауза 13.7 Корекции при 
промени в законодателството и подклауза 13.8 Корекции 
при промяна в разходите.

Когато Инженерът издава заповед или предписание до 
Изпълнителя, съставляващо промяна по смисъла на под-
клауза 13.1, Инженерът се задължава да поиска предвари-
телно предложение от страна на Изпълнителя, остойнос-
тяващо всички възможни последващи разходи и рискове при 
изпълнение, след което да получи и предварителното одо-
брение от страна на Възложителя. Заповеди за промяна, 
които не са предварително записани в Заповедната книга 
от оправомощените по закон лица, а когато са издадени от 
Инженера, не са били предварително съгласувани с Възложи-
теля, не подлежат на изпълнение и не подлежат на заплаща-
не по Договора. 

13.5 Провизорни суми

Първото изречение на подклауза 13.5 се заменя със 
следното:

„Договорната цена може да бъде коригирана за сметка 
на провизорните суми, заложени като част от приетата от 
Възложителя договорна сума.

Всяка Провизорна сума трябва да се използва, частично 
или изцяло, според указанията на Инженера само за работа, 
възникнала на основание подклауза 13.1 Право да променя и 
само след като са спазени изискванията на подклауза 13.3 
Процедура за промяна, като промяната следва да е съобра-
зена с разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.“

13.8 Корекции при промяна в разходите

Текстът на подклаузата се заменя със следния текст:
„Единичните цени по КСС са окончателни и не се про-

менят при промени в цените на труда, строителните про-
дукти, оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от 
Закона за обществени поръчки“.

13.9 Процедура за допълнително възлагане (Нова)

При необходимост от възлагане на допълнителни рабо-
ти и при изчерпване на допустимия размер на провизорните 
суми по настоящия Договор, допълнителните работи ще бъ-
дат възложени в съответствие с условията на чл. 116 от 
Закона за обществени поръчки.

14. ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.2 Авансово плащане 

Третият параграф се замества от следния текст: 
„Инженерът трябва да издаде „Акт за междинно плаща-

не“ за авансовото плащане след получаването и одобряване-
то на (i) „Програмата“ съгласно подклауза 8.3 [Програма] и 
(ii) обезпечение за авансово плащане. 

Гаранциите за авансово плащане се предоставят в една 
от следните форми: парична сума или банкова гаранция, или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покри-
тие на отговорността на Изпълнителя.

В случай че Участникът представи като обезпечение 
на авансовото плащане банкова гаранция или застраховка, 
същата следва да е с валидност не по-малко от 28 дни след 
издаване на Сертификата за приемане.”

Петият параграф се замества от следния текст: 
„Авансовото плащане ще се възстановява чрез удръжки 

от всички последващи плащания в размер на същия процент, 
какъвто е процентът на авансовото плащане, посочен в 
Приложението към офертата.

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени-
те средства ще се освободи от Възложителя до 3 дни след 
възстановяване на аванса от страна на Изпълнителя.”

14.3 Заявяване на актове за междинно плащане

В първия параграф текстът „отчет в шест екземпляра“ 
сс заменя с текста „отчет в три екземпляра“.

Буква (а) се променя, както следва:
(a) Подробно измерено и оценено изпълнение съгласно 

клауза 12 на договорната стойност на работите и 
изработените Документи на Изпълнителя (включи-
телно промени, включително позициите, описани в 
последните две алинеи по-долу, и включително про-
ект на екзекутив на изпълнените и заявени СМР за 
плащане на електронен носител, с възможност за 
редакция (AutoCad);

14.5 Механизация и материали, предназначени  

за работите

Във втория параграф изразът „Ако списъците, посочени 
в подточки (b)(i) или (с)(i) по-долу не са включени в Прило-
жението към Офертата, настоящата подклауза няма да се 
прилага” се заличава.

Към параграф трети, буква „а“ се създава нова точка (iii) 
със следния текст:

„е представил в полза на Възложителя безусловна и не-
отменима банкова гаранция в размер на стойността на съ-
ответното Технологично оборудване и материали, издадена 
във форма и от банка, одобрени от Възложителя;“

Съюзът „или” след параграф (iii) буква „а“ се заличава и 
заменя с „и“

Съществуващият текст на буква „b” се заличава. Съз-
дава се нова буква (b) със следния текст:

„(b) съответните Технологично оборудване и материали
(i) са тези, описани в Офертата, когато бъдат доставе-

ни на Площадката, и
(ii) са били доставени до и се съхраняват по подходящ на-

чин на Площадката, защитени са срещу загуба, повреда или 
разрушаване и изглеждат да са в съответствие с Договора.

(iii) са в съответствие с Техническите спецификации;
(iv) са тези, за които Изпълнителят е водил задоволи-

телни отчети (включително ордери, квитанции, разходи и 
ползване на Технологично оборудване и материали), съгласно 
указанията, дадени от Инженера, и които са били предоста-
вени за преглед от Инженера;

(v) са тези, за които Изпълнителят е представил в ме-
сечните си отчети, изисквани от Инженера доказателства 
за собствеността на съответното Технологично оборудва-
не и материали и извършените за тях плащания;

(vi) са тези, за които Изпълнителят има всички докумен-
ти, удостоверяващи, че те са негова собственост;”

Банковата гаранция по параграф 3, буква а, т. 3 се ос-
вобождава от Възложителя при влагането на материалите 
и оборудването в Обекта и сертифициране на изпълнените 
СМР съгласно подклауза 14.6.“

Съществуващият текст на буква (с) и буква „с” се за-
личават.

14.6 Издаване на актове за междинни плащания

След края на първия параграф се добавя нов втори пара-
граф със следното съдържание:

„Когато Инженерът открие съществена грешка в От-
чета или помощните документи, той ще има право да ги 
върне на Изпълнителя за поправка, а времето за издаване 
на Акт за междинно плащане и срокът за плащане ще се 
счита, че започват да текат от датата на повторното 
предаване от Изпълнителя на Отчета. Това правило ще се 
прилага и по отношение на Акта за окончателно плащане.”

Накрая на подклаузата се добавя следният текст:
„Инженерът може от всеки Акт за междинно плащане 

да удържи сума, посочена в Приложение към Офертата, при 
констатирано забавяне в програмата за изпълнение съглас-
но подклауза 8.6 Темп на напредък.

Инженерът може от всеки Акт за междинно плащане 
да удържи сума, съгласно последния параграф на подклауза 
4.18 Опазване на околната среда, във връзка с направени от 
Възложителя разходи, при спазване условията, посочени в 
подклауза 4.18.

Сертификатите за плащане включват и всички изиску-
еми документи, съгласно Закона за устройство на терито-
рията и всички други свързани с това законови и подзаконо-
ви нормативни актове“.
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14.7 Плащане

Текстът на буква (b) от параграф 1 се заличава и заме-
ня със следната разпоредба:

b) сумата, заверена във всеки Акт за междинно плащане, 
в рамките на 30 дни след издаването му от Инженера;“

Накрая се добавят следният нов параграф:
„Независимо от горното, всички плащания ще се извърш-

ват не по-рано от 14 дни от предаването от Изпълните-
ля на данъчна фактура, съответстваща на одобрения от 
Инженера Акт за плащане. Датата, на която се задължава 
сметката на Възложителя, се приема за дата на плащане-
то.”

14.9 Изплащане на задържани пари

В края на първия параграф се добавя следният текст:
„Втората половина от Задържаните пари се заверява 

от Инженера за изплащане на Изпълнителя едновременно с 
първата половина срещу банкова гаранция за същата сума 
със срок на валидност не по-малко от датата на издаване 
на Сертификата за изпълнение след изтичане на периода за 
отстраняване на дефекти. В случай че валидността на бан-
ковата гаранция изтича преди осъществяването на горни-
те условия, Изпълнителят се задължава да представи нова 
банкова гаранция, отговаряща на сроковете по Договора, 
като между сроковете на валидност на двете гаранции не 
следва да има прекъсване.“ 

14.11. Заявяване на Акт за окончателно плащане

В първи паграф думата „шест“ се заменя с „три“.

14.16 Специфични правила (Нова) 

„Преди издаването на фактури Изпълнителят, ако е чуж-
дестранно лице, ще се регистрира в държавата за целите 
на корпоративно данъчно облагане или за целите на облага-
не с „Данък добавена стойност“ (ДДС), доколкото и както 
се изисква от закона в Р България.

Изпълнителят се задължава да открие отделна банко-
ва сметка за получаване на плащанията от Възложителя по 
този Договор и всеки месец да представя банково извлече-
ние от откритата сметка. 

Изпълнителят се задължава да издава фактури на 
Възложителя в български лева, като се съобрази с изис-
кванията му за форма и съдържание, и по-специално фак-
турите да съдържат следния текст: Разходът е по Дого-
вор за безвъзмездна финансова помощ ………………………., 
проект ………………………, Оперативна програма 
……………………….. и към тях да прилага всички документ, 
удостоверяващи начина на образуване на общата стой-
ност на фактурирания разход.

14.17.Разплащане с подизпълнители (Нова)

„Възложителят извършва окончателното плащане по 
договор за обществена поръчка, за който има сключени до-
говори за подизпълнение, след като получи от Изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички 
работи, приети по описания ред. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от 
подизпълнител, може да бъде предадена като отделен 
обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част на Подизпълнителя. 

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от Подизпълнителя до Възложителя чрез Изпъл-
нителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 
15-дневен срок от получаването му.

Към искането Изпълнителят предоставя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 
като недължими. Възложителят има право да откаже пла-
щане, когато искането за плащане е оспорено, до момента 
на отстраняване на причината за отказа.“

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И/ИЛИ УНИЩОЖАЕМОСТ 

НА ДОГОВОРА (НОВА)

Тесктовете на uлаузи 15 и 16 се заличават и се замест-
ват със следния текст:

15.1 Предупреждение да се поправи 

Ако Изпълнителят пропусне да изпълни което и да е за-
дължение, Инженерът може да даде предупреждение до Из-
пълнителя, изисквайки от него да отстрани пропуска и да го 
поправи в рамките на точно определен разумен срок.

15.2 Прекратяване действието на Договора

„Настоящият Договор прекратява действието си при 
следните обстоятелства: 

1. С неговото изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните;
3. В случай че в договорения срок от подписването на 

настоящия Договор не е осигурено финансиране от 
Оперативна програма ............................., за което об-
стоятелство Изпълнителят е уведомен от Възложи-
теля, всяка от страните може да поиска прекратява-
не без предизвестие. Страните могат да се позова-
ват на настоящата клауза за прекратяване, но не по-
рано от изтичане на 3 /три/ месеца от сключването 
на Договора съгласно условията на чл. 114 от ЗОП.

4. При прекратяване или разваляне на Договора при ус-
ловията на подклаузи 15.3 и 15.4 по-долу;

15.3 Прекратяване от Възложителя

Възложителят може да прекрати действието на Дого-
вора с едностранно писмено изявление до Изпълнителя във 
следните хипотези:

1. Когато е необходимо съществено изменение на по-
ръчката, което не позволява Договорът да бъде изме-
нен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за общест-
вените поръчки;

2. В случай че се установи, че по време на провеждане 
на процедурата за възлагане на поръчката, за Изпъл-
нителя, в качеството му на участник, са били налице 
обстоятелства, които съобразно разпоредбите на 
действащия към откриването й Закон за обществе-
ните поръчки са представлявали основания за задъл-
жителното му отстраняване от процедурата;

3. Ако се установи, че поръчката, по която е сключен 
настоящият Договор, не е следвало да бъде възложе-
на на Изпълнителя по този Договор, поради наличие 
на нарушение, постановено от Съда на Европейския 
съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС;

4. Ако стане явно, че Изпълнителят няма да може да из-
пълни в срок работата или че няма да я изпълни по 
уговорения или надлежен начин поради причини, за кои-
то Изпълнителят отговаря, Възложителят може да 
прекрати Договора, като има право на обезщетение 
по общите правила на ЗЗД;

5. При настъпване на обективна невъзможност за из-
пълнение на възложения предмет по Договора, вклю-
чително ако са настъпили съществени промени във 
финансирането на обществената поръчка, предмет 
на Договора, извън правомощията на Възложителя, 
които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/
или предотврати, същият прекратява Договора с 
писмено уведомление веднага след настъпване на об-
стоятелствата; 

6. При лишаване на Изпълнителя от правоспособност 
да изпълнява дейностите, съставляващи предмет на 
Договора;

7. При обявяване на ликвидация или изпаданане в непла-
тежоспособност на Изпълнителя;

8. При констатирани нередности или конфликт на ин-
тереси от страна на Изпълнителя.

В случаите на прекратяване на настоящия Договор по 
т. 2, 3, 4, 6, 7 и 8 Възложителят не дължи обезщетение за 
претърпените вреди от прекратяването на Договора. 

15.4 Разваляне на Договора

Когато страна по настоящия Договор не изпълни за-
дължението си поради причина, за която същата отговаря, 
насрещната страна може да развали Договора, като пре-
достави разумен срок за изпълнение с предупреждение, че 
след изтичането му настоящият Договор ще се смята за 
развален. 

Предупреждението трябва да се направи писмено и по 
начин, който да удостоверява датата на получаване на из-
явлението от неизправната страна /нотариална покана, 
входиране на писмото в деловодството на неизправната 
страна, изпращане по куриер или с препоръчано писмо с об-
ратна разписка, или други подходящи форми/.

Възложителят може да заяви писмено на Изпълнителя, 
че разваля Договора, без да е длъжен да му предостави до-
пълнителен срок за изпълнение, ако изпълнението е станало 
невъзможно изцяло или отчасти поради забава на Изпълни-
теля, която е довела до отпадане на необходимостта за 
неговото изпълнение. 

Разваляне на Договора в горепосочените хипотези е не-
допустимо, в случай че неизпълнената част от Договора е 
незначителна с оглед на интереса на Възложителя. 

Ако изпълнението е станало невъзможно поради наличие 
на изключителни и/или непредвидени обстоятелства, вклю-
чително и ситуация на криза по смисъла на тълкуването на 
понятията съгласно Закона за обществените поръчки, това 
не води до разваляне на Договора по този ред.

Когато в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключването му, някоя от страните не е в състояние да 
изпълни своите задължения, неизправната страна дължи 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на 
Договора.

Във всички случаи разпоредбите на настоящата под-
клауза се прилагат, в случай че неизпълнението на Договора 
от която и да е от страните по него е виновно, респектив-
но дължи се на причини, за които на неизправната страна 
отговаря. 

15.5 Действия след прекратяването

В случай на прекратяване на Договора Изпълнителят 
трябва да освободи Площадката и да предаде на Възложи-
теля всички достставени материали, оборудване и обза-
веждане за Обекта, Заповедната книга, всички строителни 
книжа и цялата останала Проектна документация, израбо-
тена от или за него. Независимо от това Изпълнителят 
трябва да положи всички разумни усилия, за да изпълни неза-
бавно всички уместни нареждания, съдържащи се в съобще-
нието (а) за прехвърляне на който и да е подизпълнителски 
договор, и (б) за опазване на живот или имущество или за 
сигурността на Обекта. 

Веднага щом като стане възможно след като едно съ-
общение за прекратяване съгласно подклауза 15.3 [Прекра-
тяване от Възложителя] влезе в сила, Инженерът трябва да 
процедира в съответствие с подклауза 3.5 [Решения], за да 
договори или определи стойността на Обекта, Стоките и 
Документите на Изпълнителя и всички други суми, дължими 

на Изпълнителя за работата, изпълнена в съответствие с 
Договора.

15.6 Други разпоредби

Съгласно условията на действащото национално зако-
нодателство в областта на обществените поръчки, след-
ва да се има предвид, че страните по настоящия Договор 
могат да се позовават на неговата унищожаемост, съблю-
давайки специалните норми на Закона за обществените 
поръчки, предвид сключването на договора в условията на 
закона.

За всички неуредени въпроси в настоящия Договор и в 
Закона за обществените поръчки, свързани със сключване-
то, изпълнението и прекратяването на настоящия Договор, 
се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона 
за задълженията и договорите.“

17. РИСК И ОТГОВОРНОСТИ 

17.3 Рискове на Възложителя 

Заличава се буква g).
 
18. ЗАСТРАХОВКА

18.1 Общи изисквания към застраховките

Текстът на подклаузата се заменя със следния текст:
„Застрахователна страна ще бъде Изпълнителят съ-

гласно съответните подклаузи на Договора. 
Изпълнителят носи отговорност и се задължава да 

обезщети Възложителя за което и да е искане, претенция, 
процедура или разноска, направени във връзка с имуществе-
ни и неимуществени вреди, причинени на други участници в 
строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди 
или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията 
си по Договора. 

Изпълнителят носи отговорност и се задължава да 
обезщети Възложителя за което и да е искане, претенция, 
процедура или разноска, направени във връзка с материални 
вреди, причинени на движима или недвижима собственост 
на други участници в строителството и/или на трети 
лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 
Договора. 

Изпълнителят трябва да поддържа застраховките ва-
лидни, за да осигури покритие до датата на срока по на-
стоящия Договор, за загуби и щети, настъпили по вина на 
Изпълнителя, и такива, причинени от Изпълнителя в хода на 
всички други операции, включително тези в периода на съоб-
щаване и отстраняване на дефекти.

Разходите по обслужване на застраховките са за смет-
ка на Изпълнителя, като застрахователните премии тряб-
ва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при под-
писване на застрахователния договор. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния 
лимит през целия период на застраховките, включително 
като заплати допълнителни премии, в случай че през за-
страхователния период настъпят събития, които биха на-
малили застрахователното покритие.

Възложителят има право да поиска представянето от 
Изпълнителя на застрахователните полици и платежните 
документи, удостоверяващи плащането на застраховател-
ните премии по дължимите застраховки, като Изпълните-
лят се задължава да ги предостави на Възложителя в 7-дне-
вен срок от получаването на направеното искане.

18.2 Застраховка на Обекта и строителната механиза-

ция на изпълнителя

Подклаузата се заменя изцяло с нов текст, както след-
ва: 

„Изпълнителят, като застраховаща страна, трябва да 
застрахова Обекта, Технологичното оборудване, матери-
алите и Документите на Изпълнителя, като застрховката 
следва да покрива като минимум разходите за пълно въз-
становяване, включително разходи за разрушаване, премах-
ване на отпадъците, професионални хонорари и печалба. 

Изпълнителят може да застрахова обекта поетапно, 
съобразно нарастването на текущата стойност на заку-
пеното Технологично Оборудване и Материали. 

Застраховката на Обекта трябва да влезе в сила от 
дата не по-късно от 21 дни след датата на започване и да 
бъде поддържана валидна до датата на издаване на Серти-
фиката за приемане на Обекта.

Застраховащата страна трябва да поддържа тази за-
страховка, за да осигури покритие до датата на издаване 
на Сертификат за изпълнение, за загуби и щети, настъпили 
по вина на Изпълнителя, по вина на трети лица или поради 
непреодолима сила, възникваща преди издаването на Сер-
тификата за приемане и за загуби и щети, причинени от 
Изпълнителя в хода на всички други операции (включително 
тези съгласно клауза 11 [Отговорност за дефекти] и клауза 
12 [Проби след Завършване]). 

Застраховките по настоящата подклауза трябва да бъ-
дат сключени и поддържани от Изпълнителя като застра-
ховаща страна, трябва да покриват всички загуби и щети 
поради която и да е причина в подклауза 17.3 [Рискове на Въз-
ложителя].”

18.3 Застраховка срещу злополуки с лица и щети върху 

имущество

Подклаузата се заменя изцяло с нов текст, както след-
ва: 

„За времетраенето на Договора Изпълнителят се за-
дължава да поддържа валидни застраховки за покриване на 
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пълната му професионална отговорност, съгласно изисква-
нето на чл. 171 от Закона за устройството на територия-
та и Наредбата за условията и реда за задължително за-
страховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 
от 2004 г./. Размерът на застраховката е посочен в При-
ложението към Офертата. Тези застраховки следва да се 
поддържат валидни от Изпълнителя до изтичане на периода 
за съобщаване на дефекти.”

19. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Цялата клауза се заменя със следния текст:
„Изключителни обстоятелства са обстоятелства, пре-

дизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като 
природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, 
които увреждат, непосредствено застрашават или могат 
да доведат до последващо възникване на опасност за живо-
та или здравето на хората, за околната среда, за общест-
вения ред, за националната сигурност, за отбраната на 
страната или могат съществено да затруднят или да на-
рушат нормалното изпълнение на нормативно установени 
дейности на Възложителя. Непредвидени обстоятелства 
са обстоятелства, които са възникнали след сключването 
на Договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане 
на дължимата грижа, не са резултат от действие или без-
действие на страните, но правят невъзможно изпълнение-
то при договорените условия.

Страните не отговарят една спрямо друга за неизпъл-
нение или неточно изпълнение на свое задължение в резул-
тат на възникването на обстоятелства по първи параграф, 
в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

Ако страните са били в забава преди възникването на 
обстоятелства по първи параграф, те не могат да се по-
зовават на последната при неизпълнение на задълженията 
си по Договора.

Не е налице обстоятелство по първи параграф, ако съ-
битието е настъпило в резултат на неположена грижа от 
някоя от страните или ако при полагане на дължимата гри-
жа то тя е могла да бъде преодоляна.

Страната, изпълнението на чието задължение е възпре-
пятствано от обстоятелство по първи параграф, е длъжна 
в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването му, съответно – за преустановяване въз-
действието му. Тя е длъжна да представи във възможно най-
кратък срок документ, удостоверяващ наличие на обстоя-
телства по първи параграф, издаден от компетентен орган, 
когато такъв се изисква със закон.

Когато обстоятелствата по първи параграф възпре-
пятстват по такъв начин изпълнението на задълженията 
по Договора, че на практика водят до невъзможност на 
изпълнението на Договора като цяло, страната, изпълне-
нието на чиито задължения е възпрепятствано от обстоя-
телства по първи параграф, писмено с известие уведомява 
другата страна за спиране на изпълнението на Договора до 
отпадането им. 

След отпадане на обстоятелствата по първи параграф 
страната, която е дала известието по шести параграф, в 
петдневен (5) срок писмено с известие уведомява другата 
страна за възобновяване на изпълнението на Договора.

Ако след изтичане на петдневния (5) срок страната, 
която е дала известието по шести параграф, не даде из-
вестие за възобновяване на изпълнението на Договора, вто-
рата страна писмено с известие уведомява, че са налице 
основанията за възобновяване на изпълнението, и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на из-
пълнението, като определя и срок за това, който не може да 
е по-кратък от пет (5) дни.

Ако и след изтичане на срока, определен в известието 
по осми параграф, страната, която е дала известието по 
шести параграф, не възобнови изпълнението на Договора, 
изправната страна има право да прекрати Договора и да 
получи неустойката за неизпълнение на Договора. 

Страната, изпълнението на чието задължение е възпре-
пятствано от обстоятелства по първи параграф, не може 
да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 
по четвърти параграф.“

20. ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.5 Приятелско разрешение 

Текстът на подклаузата се промена, както следва:
„Когато по силата на горната подклауза 20.4 е дадено 

съобщение за незадоволство, двете страни трябва да на-
правят опит да разрешат спора приятелски преди започва-
нето на съответните производства по подклауза 20.6. Все 
пак, освен ако двете страни не решат друго, съответните 
производства по подклауза 20.6. може да бъдат започнати 
на или след петдесет и шестия ден след деня, на който е 
било дадено съобщение за незадоволство, дори и ако не е бил 
направен опит за приятелско разрешение.“

20.6 Арбитраж – подклаузата се заменя с подклауза 20.6 

Разрешаване на спорове 

Забележка: Възложителят преценява кой текст от тек-
стовете по-долу да включи в подклаузата:

„Освен ако бъде разрешен приятелски, всеки спор, по от-
ношение на който решението на КРС (ако има такова) не е 
станало окончателно и обвързващо, трябва да бъде оконча-
телно разрешен от арбитраж при Българската търговско-
промишлена палата по реда, определен в неговия правилник.“ 

ИЛИ
„Освен ако бъде разрешен приятелски, всеки спор, по от-

ношение на който решението на КРС (ако има такова) не е 
станало окончателно и обвързващо, трябва да бъде оконча-
телно разрешен от компетентен съд.“

20.7 Пропуск да изпълни решение на Комисията за разре-

шаване на спорове

Текстът на подклаузата се промена както следва:
Последният параграф се променя, както следва:
„то в такъв случай другата страна може, без ущърб на 

които и да са други права, каквито тя може да има, сама 
да отнесе неизправността за решаване на спора по реда 
на подклауза 20.6, подклауза 20.4 [Получаване на Решение 
на Комисията за Разрешаване на Спорове] и подклауза 20.5 
[Приятелско Решение] няма да се прилагат в тази връзка.“

20.8 Изтичане на назначението на Комисията за разре-

шаване на спорове

Текстът на буква (b) се променя, както следва: „спо-
рът може да бъде отнесен за решаване по реда на подклауза 
20.6.“

20.9 Споровете, възникнали при съставяне на актове 

или протоколи между участниците в строителството 

(Нова)

„Споровете, възникнали при съставяне на актове или 
протоколи между участниците в строителството, свърза-
ни с прилагане на действащата нормативна уредба по про-
ектирането и строителството, и за спазване на изисквани-
ята по чл. 169, ал.1 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, 
се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и 
от физическото лице, упражняващо технически контрол за 
част „Конструктивна“.

При спорове:
а/ решението на лицето, упражняващо строителен над-

зор за строежа, е задължително за строителя и техниче-
ския ръководител на строежа;

в/ отмяна на техническо решение, предписание, заповед 
на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде 
поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от 
подписване на протокол за разногласие, внесен в регионал-
ната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); 
началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.”

21. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО (Нова)

„Извършването на СМР, както и всички строителни 
продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, ка-
чество и стандарт съгласно Договора и приложимото за-
конодатекство. Неспазването им от Изпълнителя ще се 
счита за неизпълнение на Договора, което ако е системно 
или представлява съществено неизпълнение, е основание 
за едностранно прекратяване на Договора от Възложите-
ля, съгласно клауза 15 [Прекратяване, разваляне и/или уни-
щожаемост на Договора от Възложителя]. Контролът на 
качеството на работите и на строителните продукти се 
извършва:

1. от Инженера при осъществяване на непрекъснат 
надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на 
протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. и в съответствие с Договора на Инженера с 
Възложителя;

2. от Проектанта при изпълнение на авторски надзор;
3. от Възложителя – чрез съответното си Звено за уп-

равление на проекта. 
По всяко време в хода на строителството Възложи-

телят има право на достъп до Строителната площадка 
и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на 
СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от Изпълнителя и негови-
те служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с 
изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи както на хартиен носител, 
така и в електронен вариант за целите на упражняването 
на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително 
копия на документи, извлечения, справки и други, всички до-
говори и допълнителни споразумения, доклади и актове по 
изпълнение на Договора и др.)“

22. ОДИТ (Нова)

„При проверки на място от страна на Възложителя, Уп-
равляващия орган на ОП ………………………, Сертифицира-
щия орган, Одитиращия орган и органи и представители на 
Европейската комисия Изпълнителят осигурява присъстви-
ето на негов представител, както и да осигурява: достъп 
до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнение-
то на възложените дейности. Изпълнителят представя на 
българските и европейските одитиращи органи при поиск-
ване доказателства за условията, при които се изпълняват 
този Договор.

Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и пре-
поръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.”

23. НЕРЕДНОСТИ (Нова)

„Изпълнителят се задължава да запознае своите служи-
тели с определението за „нередност” и „измама”, както и 
да докладва за възникнали нередности пред Възложителя 
съгласно утвърдената от Възложителя процедура за рабо-
та с нередности - по смисъла на този Договор нередност 
е всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, 
произтичащо от действие или бездействие на стопански 
субект, който има или би имало като последица нанасянето 
на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отче-
те неоправдан разход в общия бюджет. 

Изпълнителят се задължава да възстановява суми по не-
редности, установени по надлежния ред като резултат от 
изпълнение на дейностите на Изпълнителя по този Договор 
и други неправомерно получени средства, заедно с дължима-
та законна лихва от датата на получаването им. 

Изпълнителят се задължава да съхранява всички до-
кументи, свързани с установени нередности, в срок до 31 
август 2020 г., а след получаване на писмено уведомление 
от Възложителя и в по-дълъг срок, съгласно предвиденото 
в уведомлението. 

Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Въз-
ложителя, друг представител на ръководството или служи-
теля по сигурността на информацията, когато констатира 
и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат 
да застрашат сигурността на информационните активи 
на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да уведоми всички свои слу-
жители, работещи по изпълнението на Договора, относно 
определението за нередност и да ги задължи да докладват 
всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на неред-
ност съгласно установена процедура от Възложителя. При 
подписване на този Договор Изпълнителят декларира, че 
всички негови служители са запознати с определението за 
нередност.”

24. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ (Нова)

„Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за 
изпълнение на мерките за информация и комуникация по Опе-
ративна програма ……………………………………..“. 

25. АРХИВИРАНЕ (Нова) 

„Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за 
архивиране по Оперативна програма …………………..“. 

26. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ПО ДОГОВОРА (Нова) 

„В допълнение на договорно регламентираните си пра-
вомощия за контрол и мониторинг на дейността на Изпъл-
нителя Възложителят упражнява и административен кон-
трол върху изпълнението на задълженията на Изпълнителя 
по Договора чрез Звено за управление на проекта (ЗУП) в 
съответствие с правомощията му.

Лице за контакт от страна на Възложителя (ръководи-
тел на проекта/ЗУП):

…………………………
Лице за контакт от страна на Изпълнителя – предста-

вител на Изпълнителя (ръководител на екипа):
………………………………“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………………………. …………………………..
/име и длъжност/ /име и длъжност/

Договор, част 5: 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
/прилагат се/

Договор, част 6: 

РАЗЯСНЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРО-
СИ, ПОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЕРИОДА ЗА ПОДА-
ВАНЕ НА ОФЕРТИ
/прилагат се/

Договор, част 7: 

КСС
/прилага се попълнен образец/

Договор, част 8: 

ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
/прилага се/

Договор, част 9: 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНАТА 
КОМИСИЯ ПО ВРЕМЕ НА ОЦЕНКАТА ОТНОСНО ИЗЯСНЯ-
ВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, 
ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
/прилагат се/

Договор, част 10: 

ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКУЕМИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР
/прилагат се/

Договор, част 11: 

ДОКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Н Е Р Е Д Н О С Т И

За сведение!
Попълва се от Изпълнителя при подписване на Договора!

Аз, долуподписаният ............................................................
В качеството си на Изпълнител по Договор с Възложи-

тел ………………………….
декларирам, че:

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съ-
гласно член 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съ-
вета от 11 юли 2006 година, а именно: 
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Об-
щностното право, произтичащо от действие или 
бездействие на стопански субект, което има или би 
имало като последица нанасянето на вреда на общия 
бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправ-
дан разход в общия бюджет.

2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно 
чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите ин-
тереси на Европейските общности, а именно: 
Под измама следва да се разбира всяко умишлено 
действие, свързано с:

 стр. 20



20 СТАНДАРТИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИÑòðîèòåë петък, 14 септември 2018

…………………………………………………………………………………

Това „Приложение към Офертата” по смисъла на Договорните условия на ФИДИК определя съществени елементи от Договора. 
Данните в това „Приложение“ допълват посочените клаузи на Договора. 
Възложителят следва да попълни данни, където е указано, че същите се попълват от Възложителя.  
Участникът следва да попълни данни, където е указано, че същите се попълват от Участника.  
Вече попълнените полета не могат да бъдат променяни.

Предмет Клауза Данни

Име и адрес на Възложителя 1.1.2.2 & 1.3
<да се попълни от Възложителя>
………………………...

Участник 1.1.2.3 & 1.3
<да се попълни от Участника>
……………………………….

Инженер 1.1.2.4 & 1.3
<да се попълни от Възложителя, в случай че Инженерът е вече избран>
………………………...

Срок за завършване 1.1.3.3 & 8.2

<да се попълни от Възложителя>

Време за завършване: ……………..  кал. дни за изпълнение на строително-монтажни 
работи на Обекта (считано от датата на откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до издаване на 
Сертификат за приемане от Инженера) 

Срок за съобщаване на дефекти 1.1.3.7 & 11.1 365 календарни дни

Електронни системи за съобщения 1.3 Факс и/или електронна поща

Водещо законодателство 1.4 Българско законодателство

Език на договора и език за комуникация 1.4 Български език

Срок за предаване на програмата 8.3 14 дни от Датата на започване

Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение 4.2

Размер: 5% от приетата от Възложителя Договорна сума, с вкл. провизорни суми; 
валута: BGN; 
срок: не по-малко от Срока за 
завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1), плюс 28 дни 

Нормално работно време 6.5 8 часа на ден

Неустойка за неизпълнение на програмата 8.6
<да се попълни от Възложителя>

………… % от стойността на съответния сертификат

Неустойка за закъснение 8.7

<да се попълни от Възложителя>

………….. от приетата от Възложителя Договорна сума за всеки ден от закъснението; 
валута: BGN

Максимален размер на неустойката за закъснение 8.7
<да се попълни от Възложителя>

………… от приетата от Възложителя Договорна сума

Провизорни суми 13.5(б)
<да се попълни от Възложителя>

……………. % съгласно КСС (до 10%)

Ставка за печалба 13.5(б) 5% от действително направените разходи

Авансово плащане 14.2
Еднократно плащане в размер на 20 % от предложената цена по КСС, без вкл. прови-
зорни суми, валута: BGN

Процент на задържаните суми 14.3 10 % от приетата Договорна сума

Минимална сума за междинни плащания 14.6

<да се попълни от Възложителя>

…………… % от  приетата Договорна сума (преди пропорционалното приспадане на 
аванса и задържаните суми)

Валута 14.15 Български лева (BGN)

Срокове за предаване на застраховките 18.1

Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строи-
теля – при подписване на договора.
Доказателство за направена застраховка на обекта - съответните полици до 21 дни 
след датата на започване.

Минимално застрахователно покритие за отговорност към тре-
ти лица

18.3
10% за Изпълнителя от приетата Договорна сума, но не по-малко от минимал-
но посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 г.

Брой на членовете на Комисията за разрешаване на спорове 20.2
 <да се попълни от Възложителя>
…………………………………………………………..
(един или трима)  

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

- Използването или представянето на грешни, не-
точни или непълни декларации или документи, кое-
то води до злоупотреба или неоправдано използване 
на средства от общия бюджет на Европейските 
общности или бюджетите, управлявани от Евро-
пейските общности или от тяхно име;

- прикриване на информация в нарушение на конкрет-
но задължение, водещо до резултатите, споменати 
в предходната подточка;

- разходване на такива средства за цели, различни 
от тези, за които са отпуснати първоначално.

3. Запознат/а съм, че по силата на договори за безвъз-
мездна финансова помощ за проекти, финансирани 

чрез оперативни програми, следва да подавам сигнали 
за наличие на нередности и измами или подозрение за 
нередности и измами на служителя по нередности 

на бенефициента и ръководителя на бенефициента;
4. Ангажирам се да запозная всички мои служители и по-

дизпълнители (ако е приложимо), работещи по изпъл-
нението на конкретния Договор, с определението за 
нередности и измама, както и с процедурите за док-
ладване на всеки случай на подозрение и/или доказан 
случай на нередности.

5. Запознат/а съм, че при наличие или съмнение за връз-
ка на някое от лицата, на които следва да се подават 
сигналите за нередности и измами, със случая на не-
редност, информацията се подава директно до: 
- Възложителя;

- Ръководител на сертифициращия орган в Минис-
терство на финансите; 

- ЦЗК;
- OLAF;

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по 
един: за деклариращия и за служителя по нередности на 
бенефициента.

Дата ................... Декларатор: ...................

Договор, част 12: 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКУМЕН-
ТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
/прилагат се/

 от стр. 19
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ЗА СТРОИТЕЛСТВО
НА:

ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
ОБЕКТ: 
……………….

Забележки: 

1. Настоящите Спецификации следва да бъдат допълне-
ни от Възложителя на указаните места, в зависимост от 
конкретиката на поръчката и спецификата на проекта.

2. В случай че обхватът на работата включва елемен-
ти, които не са изрично описани в настоящите Специфика-
ции, Възложителят, ако е необходимо, следва да допълни те-
кста с информация за въпросните елементи. Текстовете в 
настоящите Спецификации, които се отнасят за елементи, 
които не се предвиждат в обхвата на проекта, съответно 
няма да бъдат приложими. 

3. При необходимост от включване на допълнителни ин-
формация/изисквания в настоящите Спецификации, което 
се налага от спецификата на проекта/поръчката, Възложи-
телят следва да помести тези допълнителни информация/
изисквания на подходящо място.

4. Във връзка с настоящите Спецификации Възложите-
лят прилага към тях изготвения и одобрен работен/техни-
чески проект, въз основа на който ще се изпълни поръчката, 
както и Количествената сметка към работния/техниче-
ския проект, която следва да служи за целите на ценообра-
зуване на офертата на участниците в обществената по-
ръчка, като Възложителят я прилага в документацията за 
участие под формата на количествена сметка в образеца 
на предлаганата цена, които участниците попълват като 
ценова оферта. Количествената сметка към работния/
техническия проект ще служи за заплащане на работите, 
приложена към отчетните документи на Изпълнителя.

ВЪВЕДЕНИЕ

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството разработи и Министерският съвет 
прие „Стратегия за развитие и управление на водоснабдя-
ването и канализацията в Република България” в периода 
2014-2023 г. и План за действие към нея, които определиха 
основните цели и приоритети за развитите на отрасъл 
ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Ос-
новната цел и визия на реформата и приетата Страте-
гия за нейното реализиране е постигането на финансово, 
технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да 
предоставя услуги на поносими за потребителите цени. 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл 
ВиК и като условие за финансирането на проекти в сектор 
„Води“ по ОПОС 2014-2020 г. се изисква прилагането на ре-
гионален подход, основан на принципа: един консолидиран 
район – един ВиК оператор – едно регионално прединвес-
тиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното ин-
вестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по 
Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. /ОПОС/, с 
бенефициент Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, са изготвени регионални прединвес-
тиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, 
обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сли-
вен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, 
Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе 
осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устой-
чива и приемлива за населението рамка за изпълнение на 
приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агло-
мерации над 10 000 еквивалент жители, които ще се финан-
сират по ОПОС 2014-2020 г.

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически 
нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат оп-
ределени технико-икономически ефективни решения, които 
да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран 
район, за да допринесат за постигане на съответствие с 
европейското и национално законодателство в областта 
на питейните води, отвеждането и пречистването на от-
падъчните води.

Съответно, за ВиК оператор .................................. /
попълва се името на ВиК оператора – Възложител на по-
ръчката/ бе разработено РПИП, в което са определени 
границите и товарите на замърсяване на агломерациите 
с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществу-
ващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани 
са необходимите мерки за постигане на съответствие, 
обединени в цялостно инвестиционно предложение, което 
да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г. 

Настоящите Изисквания са свързани именно с възлага-
не на дейност в рамките на инвестиционното предложе-
ние на ВиК оператор ................................... /попълва се името 
на ВиК оператора – Възложител на поръчката/. 

Настоящите Спецификации са свързани именно с въз-
лагане на дейност в рамките на инвестиционното пред-
ложение на ВиК оператор ................................... /попълва се 
името на ВиК оператора – Възложител на поръчката/. 

Настоящите Спецификации определят работите, кои-
то трябва да се извършат, целите, които да се постигнат, 
както и конкретните изисквания за извършване на рабо-
тите, които да отговарят на общите договорни условия 
на ФИДИК: „Договорни условия за строителство за строи-
телни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя. 
Общи условия“. Международна федерация на инженерите-
консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Червена книга на 
ФИДИК).

При изпълнение на поръчката следва да се прилагат 
разпоредбите на действащите нормативни актове в Ре-
публика България, приложими към дейностите по тази об-
ществена поръчка. 

Всички неуредени в настоящите изисквания работи 
и изисквания за работи, произтичащи от предмета и ес-
теството на поръчката, следва да се вземат предвид и да 
бъдат изпълнени в съответствие с клаузите на договора и 
приложимата нормативна уредба в областта на инвести-
ционното проектиране и строителство. 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения 
на Изпълнителя, произтичащи от изпълнението на предме-
та на поръчката и договора, ще се считат за предвидени 
в неговата ценова оферта, независимо дали същото и съ-
щите са изрично упоменати в настоящите Спецификации.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/да се попълни от Възложителя/

Име: …………

Адрес: …………

Телефон: …………

Факс: …………

Ел. поща: …………

Лице за контакт: …………

Кратко описание на експлоатационната дей-
ност и района на обслужване на Оператора:

…………

1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

/да се попълни от Възложителя/

Агломерация: …………

Област: …………

Община: …………

Населено място: …………

1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВиК СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изгот-
вения РПИП, да се представи описание на съществуващата 
ситуация на водоснабдителната система на територията 
на проекта, като се включи минимум следното:/

Описание на съществуващата водоснабди-
телна система, вкл. основните съоръжения 
(ПСПВ, резервоари, ПС, др.):

…………

Схема на съществуващата водоснабдителна 
система (графична част): 

…………

Степен на изграденост на водопроводната 
мрежа: 

…………

Таблична справка за съществуващата водо-
проводна мрежа: материал, дължина, диаме-
тър на тръбите: 

…………

Оценка на техническото състояние на съ-
ществуващата водопроводна мрежа – загуби 
на вода, аварии, експлоатационни проблеми:

…………

Основни изводи от анализа на водоснабди-
телната система/изводи от РПИП:

…………

КАНАЛИЗАЦИЯ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изгот-
вения РПИП, да се представи описание на съществуващата 
ситуация на канализационната система на територията 
на проекта, като се включи минимум следното:/

Степен на изграденост: …………

Схема на съществуващата канализационна 
мрежа (графична част):

…………

Система на съществуващата канализационна 
мрежа:

…………

Приемник на заустване: …………

Описание на основните съоръжения: …………

Таблична справка за съществуващата кана-
лизационна мрежа: материал, дължина, диаме-
тър на тръбите: 

…………

Оценка на техническото състояние на съ-
ществуващата канализационна мрежа – ин-
филтрация, аварии, експлоатационни пробле-
ми:

…………

Основни изводи от анализа на канализацион-
ната система/изводи от РПИП: 

…………

ПРЕЧИСТВАНЕ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изгот-
вения РПИП, да се представи описание на съществуващата 
ситуация на компонент пречистване на територията на 
проекта, като се включи минимум следното:/

Формиране на отпадъчните води: …………

Заустване към момента: …………

Приемници: …………

Характеристики на отпадъчните водни коли-
чества - дебит и замърсителни товари:

…………

Налични пред инвестиционни проучвания/про-
ектна готовност: 

…………

Описание на съществуваща ПСОВ /ако има 
такава/ - технологична схема, сгради, съоръ-
жения за пречистване на отпадъчната вода 
и третиране на утайките, експлоатационно 
състояние и проблеми:

…………

Основни изводи и препоръки от анализа на 
компонент пречистване/изводи от РПИП: 

…………

1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП 

/да се попълни от Възложителя/

Оперативна програма: …………

Проект: …………

Договор за БФП: …………

Местоположение: …………

Цели на проекта: …………

Наличие на изготвени 
прединвестиционни проуч-
вания:

…………

Проектна готовност към 
момента на възлагане на 
инвестицията /проектна 
фаза/:

…………

Обхват и описание на 
инвестиционната програ-
ма:

…………

Продължителност: …………

Управление на проекта  
/организационна структура 
на екипа за управление при 
Възложителя/:

…………

Договори за СМР в рамки-
те на проекта, които ще 
повлияят настоящия дого-
вор: 

…………

Договор 1 за СМР: 

 

Предмет: …………
/опишете съгласно общест-
вената поръчка за СМР/

Елементи на инвестиция-
та:

…………
/опишете инвестиционната 
програма/

Обхват и местоположение: …………
/представете схема на те-
риториалния обхват/

Продължителност в кал. 
дни:

…………
/представете индикативен 
график /

Условия на договора: /приложете Договорните ус-
ловия по ФИДИК, които ще 
са валидни за строителния 
договор и които регламенти-
рат функциите на Инженера 
по ФИДИК/

Договор N:……. 

ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА 

(да се попълни от Възложителя, като данните се вземат 
от РПИП)

Забележка: попълват се общи сборни данни на ниво про-
ект - отнасящи се за всички агломерации, включени в ин-
вестиционното намерение. Съответно данните на ниво 
проект следва да представляват сбор от данните за вся-
ка отделна агломерация.

Общ товар преди изпълнението на проекта: ….. е.ж.

Население към момента на кандидатстване: ….. души

Брой жители, които ще се ползват от подо-
бреното пречистване (вкл. събиране и отвеж-
дане) на отпадъчните води след изпълнение-
то на проекта:

….. души

Допълнителен брой е.ж., за които ще бъде по-
добрено пречистването (събиране и отвеж-
дане) на отпадъчни води, вкл. временно на-
селение, промишленост, стопанска дейност) 
след изпълнението на проекта:

….. е.ж.

Товар, третиран в пълно съответствие, след 
изпълнението на проекта:

….. е.ж.

ПСОВ новоизградени/реконструирани след 
проекта:

….. бр.
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Допълнителен брой жители с достъп до по-
добрено водоснабдяване след изпълнението 
на проекта:

….. души

Общо инвестиционни разходи по проекта (без 
ДДС):

….. лв. 

Ефекти от проекта: …………………………………………

КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Дължина на външни водопроводи, които ще се 
изграждат по проекта

….. km 
….. лв./ж. 

Дължина на вътрешна водоснабдителна мре-
жа, която ще се изгражда по проекта

….. km 
….. лв./ж.

Други елементи от водоснабдителната сис-
тема, които ще се изграждат по проекта
- пречиствателна станция за питейни води 
- помпени станции
- тласкатели/довеждащи водопроводи
- напорни резервоари  
- други (моля посочете)

….. бр./лв.
….. бр./лв.
….. бр./лв.
….. бр./лв.
….. бр./лв.

Други елементи от водоснабдителната сис-
тема, които ще се реконструират по проек-
та  
- пречиствателна станция за питейни води 
- помпени станции  
- напорни резервоари  
- други (моля посочете)

….. бр.
….. лв. 

Общо инвестиционни разходи за компонент 
водоснабдяване (без ДДС) 

….. лв. 

КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ

Общ брой жители, чийто товар е свързан 
към канализационна мрежа преди проекта 

….. бр.

Toвар, събран в канализационната мрежа 
преди проекта 

….. е. ж. 

Други елементи от канализационната сис-
тема, които ще се изграждат/реконстру-
ират 
- помпени станции 
- тласкатели/довеждащи колектори до 
ПСОВ  
- други (моля посочете) 

….. бр. лв. 
….. бр. лв. 

Ниво на събиране на общия товар на агло-
мерацията в канализационната мрежа след 
изпълнението на проекта

….. %

Допълнителен брой жители, чийто товар 
ще бъде събран в нова канализационната 
мрежа след проекта  

….. бр.

Общ брой постоянно население след изпъл-
нението на проекта 

….. бр.

Допълнителен товар, който ще бъде при-
съединен към канализационна мрежа след 
проекта

….. е.ж.

Общо инвестиционни разходи за компонент 
канализация

….. лв.

КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Име на ПСОВ  …..

Проектът предвижда (отбележете всички 
приложими от изброените по-долу): 
- изграждане на нова ПСОВ  
- реконструкция на ПСОВ  
- изграждане на съоръжение за третиране 
на утайките от ПСОВ 
- доставка на оборудване за ПСОВ 
- други (моля посочете)

….. да/не/бр.

Степен на пречистване след проекта (от-
бележете всички приложими от изброените 
по-долу):
- механично  
- вторично (биологично)
- отстраняване на азот (N) 
- отстраняване на фосфор (P) 
- допречистване (посочете, напр. бързи 
филтри, др.) 

….. да/не

Брой жители, чийто товар ще бъде (допъл-
нително) свързан към ПСОВ след изпълне-
нието на проекта 

….. бр.

Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ 
след изпълнението на проекта

….. е.ж.

Общо инвестиционни разходи за компонент 
пречистване(без ДДС)

….. лв.  
 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект: ……………………………………………………… 
/да се попълни от Възложителя/, в т.ч.: 

Изпълнение на строително-монтажни работи и вся-
какви други съпътстващи и свързани дейности, не-
обходими за изпълнение на строителството, в съот-
ветствие с нормативните изисквания, чертежите 
(работния/технически проект), количествените 
смет ки и техническите спецификации; 
Изготвяне на екзекутивна документация, кадас-
трално заснемане на целия строеж и предоставяне 
в съответната служба по геодезия, картография и 
кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона 
за кадастъра и имотния регистър; 
Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг 
и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на 
обекта;
Предаване на Обекта и приемането му от Възложи-
теля, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и Сертификат за приемане от 
Инженера; 
Въвеждане на Обекта в експлоатация - протокол 
Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строи-
телството /без издаването на Акт 16 да е включено 
във времето за завършване/; 
Период за съобщаване и отстраняване на дефекти 
- наблюдение на процесите, достигане на проект-
ните параметри и подпомагане на персонала при 
експлоатацията и поддръжката на новоизградените 
елементи на Обекта; отстраняване за сметка на 
Изпълнителя на установени дефекти.

2.2 ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство на ………….. /да се попълни от Възло-
жителя/ км водопроводна мрежа (без сградни отклонения) 
и …………….. /да се попълни от Възложителя/ км канализа-
ционна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръже-
ния към тях, в населено място ……………………………... /да 
се попълни от Възложителя/.

По-конкретно, съгласно предвиденото в работния/тех-
ническия проект, поръчката включва:

/да се попълни от Възложителя/

СТРОИТЕЛСТВО НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪО-

РЪЖЕНИЯ: 

Водопроводна мрежа
Ед. 

мярка

Диаметър

Ф /mm/

Дължи-

на

L /km/

Главни водопроводни 
клонове

m

………….. …………..

………….. …………..

N… …………..

Второстепенни водо-
проводни клонове

m

………….. …………..

………….. …………..

N… …………..

Общо дължина на водопроводна мрежа, обект на 

строителство по проекта: 

………………….. km (без СВО)

Съоръжения Ед. 

мярка

Количество

Монтаж на пожарни хи-
дранти

бр. …………..

Монтаж на въздушници бр. …………..

Монтаж на изпускатели бр. …………..

Сградни водопроводни 
отклонения

бр. ………….

Монтаж на спирателни 
кранове

бр. ………….

Други съоръжения по 
водопроводната мрежа, 
ако проектът предвижда 
такива
/опишете, като обосо-
бете позиции за отдел-
ните съоръжения по ви-
дове /

бр. N……….

СТРОИТЕЛСТВОТО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА  

И СЪОРЪЖЕНИЯ: 

Канализационна 

мрежа

Ед. 

мярка

Диаметър

Ф /mm/ L /km/
Главни канализацион-
ни клонове m

…

...

N…

Второстепенни кана-
лизационни клонове m

…

...

N…

Общо дължина на канализационна мрежа, обект на 

строителство по проекта: 

………………….. km (без СКО)

Съоръжения Ед. 

мярка

Количество

Дъждопреливници бр.

Ревизионни шахти

РШ от сглобяеми еле-
менти до 3 m

бр.

РШ от сглобяеми еле-
менти от 3 до 4 m

бр.

РШ от сглобяеми еле-
менти от 4 до 5 m

бр.

РШ от сглобяеми еле-
менти от 5 до 6 m

бр.

РШ от сглобяеми еле-
менти над 6 m

бр.

Индивидуални РШ бр.

Дъждоприемни шахти 
/оттоци/

бр.

Дюкери бр.

Сградни канализа-
ционни отклонения

бр.

Други съоръжения по 
канализационната 
мрежа, ако проектът 
предвижда такива
/опишете, като 
обособете позиции за 
отделните съоръже-
ния по видове /

бр.

2.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СХЕМА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

НАМЕРЕНИЕ

…………………...................……
/да се попълни и представи от Възложителя/

РАЗДЕЛ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Настоящите строително-монтажни работи ще бъдат 
изпълнени от Изпълнителя. 

За всеки вид работа Изпълнителят следва да предвиди 
всички необходими разходи за пълното й изпълнение, вкл. 
доставка, превоз на материали и други съпътстващи дей-
ности, освен там, където дейностите не са изрично зало-
жени като отделна позиция. 

При ценообразуването на отделните видове работи 
Изпълнителят следва да предвиди и включи в цената си 
всички съпътстващи дейности за качественото и пълно 
изпълнение на конкретния вид работа. 

Вички разходи, свързани с изискванията към изпълне-
нието, се считат за включени в офертата на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да извършва строително-мон-
тажните работи съгласно изготвените проекти и на-
стоящите изисквания, както и въз основа на издадените 
разрешения за строеж и заповедите, дадени писмено в За-
поведната книга на строежа.

Навсякъде в документацията за участие, където се ци-
тират конкретни стандарти, следва да използва цитира-
ния или еквивалентен стандарт. 

Изпълнителят следва да изпълнява одобрените проек-
ти без отклонения, освен ако същите не са наложителни 
и са предписани в Заповедната книга от Проектанта и 
одобрени от Инженера и Възложителя, както и заповеди за 
промени от Инженера, одобрени от Възложителя. 

Изпълнителят следва да изработи качествен и дълго-
траен продукт, като съблюдава основни параметри като: 

трасе, праволинейност и наклон на тръбните учас-
тъци;
коти на дъното на тръбите в краищата на тръбни-
те участъци (в ревизионните шахти);
характерни коти на съоръженията по канализацион-
ните мрежи;
изпълнение на тръбните връзки /механична здравина 
и водонепропускливост/;
не допуска повреди и деформации на тръбните учас-
тъци;
нива на свързване на тръбите с различни размери 
(диаметри);
изпълнение на изолации, замазки и повърхностни по-
крития;
уплътняване на обратния насип около и над тръбите;
възстановяване на настилки.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………..…………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

 от стр. 21
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Цялостната организация на Строителната площадка 
е отговорност на Изпълнителя, като Изпълнителят носи 
отговорност за цялата работа и използвани методи по 
време на изпълнението на Договора, в т.ч. подготвителни 
работи, земно-изкопни работи, укрепване, скелета, кофра-
жи, монтажи, армировки, изливания на бетони, засипване на 
изкопа, възстановяване на настилки, проби и изпитвания, 
почистване на Площадката и всякакви други, свързани с 
предмета на Договора.

Работата се извършва по време на обичайното работ-
но време. В случаите, когато изпълнението налага работа 
да се извършва в извънредни часове, това следва да е съо-
бразено с трудовото законодателство в Република Бълга-
рия, както и да е съгласувано предварително с Инженера.

Изпълнителят е отговорен да мобилизира персонала си 
адекватно при възникнала необходимост от извършване 
на спешни дейности по СМР извън рамките на обичайното 
работно време. Изпълнителят предоставя на Инженера и 
Възложителя списък с телефони на отговарящия за спешно 
възникналите работи персонал на Изпълнителя.

Временна база на Изпълнителя 

Изпълнителят осигурява своя база на мястото на из-
пълнението. Базата следва да обезпечава необходимите 
складови помещения за съхранение на материали и напълно 
функционални офис пространства за нуждите на персонала 
на Изпълнителя и архива на проекта.

Изпълнителят осигурява собствено електрозахранване 
на строителната площадка или по споразумение с местно-
то електроразпределително предприятие.

Изпълнителят застрахова базата си срещу пожар, 
взлом, наводнения и др. рискове. 

Издръжката на базата (разходи за наем, консумативи, 
режийни, почистване и др.) се поема от Изпълнителя. 

В процеса на изпълнение Изпълнителят е отговорен за 
осигуряването на временно електрозахранване, в случаи-
те когато такова му е необходимо за изпълнение на СМР, 
както и за откриване и заплащане по партида за същото. 
Материалите, оборудването и инсталациите са отговор-
ност на Изпълнителя, като те следва да отговарят на при-
ложимото законодателство. Спазването на изискванията 
и детайлите за обслужване на местната електрическа 
компания е отговорност на Изпълнителя.

Изпълнителят осигурява свързването с електрозахран-
ването, без да уврежда инсталациите, принадлежащи на 
Възложителя или на електроразпределителното предприя-
тие, като спазва всички мерки за безопасност.

Потреблението на електроенергия се измерва, като 
Изпълнителят я заплаща на Възложителя или на електро-
разпределителното предприятие ежемесечно или по спора-
зумение по действащите пазарни тарифи.

След прик лючване на СМР Изпълнителят премахва 
всички тръби, кабели и арматури, които довеждат елек-
тричество, питейна вода, телефон, сгъстен въздух и др., 
необходими за строителните му площадки услуги. 

Временна база за нуждите на Инженера

Изпълнителят осигурява за своя сметка и временна 
база за нуждите на Инженера за обекти извън населено 
място, както следва:

…………………………………………………………….
/попълва се от Възложителя/
Изпълнителят обезпечава временната база за нуждите 

на Инженера с: 
- стандартен преместваем временен офис контейнер 

или еквивалент, в добро функционално състояние 
(нов или рециклиран), разположен на безопасно място 
с адекватен достъп;

- конструкции от негорими материали и с подходяща 
топлоизолация;

- оборудване – обособяване на 3 работни места: бюра, 
столове, стелаж за документация; секретна брава, 
всички ключове от която се предават на Инженера; 
щори и мрежи против насекоми на прозорците; кон-
такти за 220V; климатик за отопление и охлаждане; 

- електричество от Изпълнителя;
- санитарен възел от Изпълнителя;
- поддръжка и охрана от Изпълнителя.
Временната база за Инженера е собственост на Из-

пълнителя, няма остатъчна стойност от гледна точка 
на проекта след завършване на строителството, като се 
отстранява от Изпълнителя след завършване на Обекта.

Други

Изпълнителят получава информация по отношение дос-
тъпа до всички части на всяка строителна площадка. В 
случай че Изпълнителят желае да ползва маршрути, мина-
ващи през частни имоти, той отговаря за уреждането на 
всички споразумения със собствениците.

Работната площадка, пътищата, алеите и площите, 
които Изпълнителят ползва, се поддържат в приемливо до-
бро състояние в хода на СМР. След приключване на СМР 
Изпълнителят привежда работната площадка в чист и 
безопасен вид. Ако Изпълнителят е нанесъл виновно вреди 
и/или щети на пътища, алеи и площи, които е използвал, 
Изпълнителят възстановява за своя сметка същите поне 
до първоначалното им състояние.

 Изпълнителят осигурява санитарен възел, отговарящ 
на екологичните изисквания. След приключване на СМР са-
нитарните съоръжения се премахват и районът се възста-
новява до първоначалното му състояние.

Изпълнителят, ако няма достъп до дъждовна канализа-
ция, може да използва битова за отвеждане на водите при 

дренаж, пресушаване, промиване и др. дейности със съгла-
сието на експлоатационното дружество.

Изпълнителят регулира вида на транспортните сред-
ства, за да предотврати неоправдани щети по публични 
или частни пътища, трасета или имоти в района на СМР.

Таксите за издаване на специфични разрешения за ра-
бота или за движение на техника се заплащат от Изпъл-
нителя.

Информацията и данните, изобразени или указани в 
договорната документация и чер те жите, отнасящи се до 
съществуващите подземни съоръжения на строителната 
пло щадка или граничещи с нея, се основават на информаци-
ята, предоставена и одобрена от собствениците на та-
кива подземни съоръжения. Възложителят или Инженерът 
не носят отговорност за точността или пълнотата на 
всяка подобна информация и данни. В предложената цена 
се включват следните дейности, за които Изпълнителят 
носи пълната отговорност:

преглед и проверка на всяка подобна информация и 
данни;
установяване местоположението на всички подзем-
ни съоръжения;
координиране на работата по време на строител-
ството със собствениците на такива подземни съ-
оръжения;
безопасността и защитата на всички такива под-
земни съоръжения и отстраняването на всички про-
излезли от СМР щети по тях.

Изпълнителят следва да осигурява безопасен достъп 
на служебни лица по всяко време на строителството, като 
за целта следва да бъдат осигурени предпазна екипировка, 
устройства за достъп и инспекция, съгласно указанията на 
Координатор по безопасност и здраве.

Непосредствено преди началото на СМР в даден учас-
тък състоянието на пътната и улична та мрежа, пешеход-
ните алеи и имотите се установява от Изпълнителя и Ин-
женера и се илю стрира със съответни фотографии.

Изпълнителят предприема всички необходими мерки, за 
да запази съществуващите водо проводни, канализационни 
и отводнителни системи във функционално състояние по 
време на СМР.

Увредените или премахнати комунални съоръжения в 
случаите, когато не са отразени в проекта, се възста-
новяват за сметка на Изпълнителя с нови съоръжения от 
подобни или сравними материали и качество, без допълни-
телни разходи за сметка на Възложителя.

Изпълнителят планира строителните си работи, така 
че да сведе до минимум нарушенията в работата на съ-
ществуващите тръбопроводи. Това може да включва из-
вършването от Изпълнителя на временни СМР и извънред-
на работа, за което не следва да има допълнителни раз ходи 
за сметка на Възложителя.

Изпълнителят включва планираните прекъсвания на ко-
мунални услуги в план-графика, предоставен за одобрение 
от Инженера. Когато се налагат допълнителни прекъс-
вания на комунални услуги, Изпълнителят инфор ми ра Ин-
женера за тяхната цел и планираната продължителност 
на прекъсването. Изпълнителят уведомява съответните 
органи най-малко два работни дни преди прекъсва нето на 
комуналните услуги. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.3 БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

Изпълнителят е длъжен да организира Обекта и ме-
тодите си за работа по такъв начин, че всички те да са 
безопасни. 

Изпълнителят следва да се придържа към всички дейст-
ващи приложими закони, наредби и инструкции на местните 
власти; да се грижи за безопасността на всички лица, кои-
то имат право да бъдат на Площадката; да полага разумни 
усилия за поддържане на Площадката и Обекта свободни 
от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези 
лица, да осигури ограда, осветление, охрана и наблюдение 
на Обекта до завършването и приемането му; да изгради 
временно строителство (включително пътища, пешеход-
ни пътеки, защитни и оградни съоръжения), каквито могат 
да бъдат необходими заради изпълнението на обекта, за 
улеснение и защита на обществеността, собствениците 
и наемателите на съседни земи.

Изпълнителят писмено ще информира Инженера за вся-
какви извънредни опасности, предвидени при извършването 
на работите, които трябва да са цялостно описани.

За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи 
отговорник, който освен надзор за напредъка на работата 
ще отговаря за безопасността и сигурността на място-
то.

Изпълнителят е длъжен да предостави за лицата под 
негов контрол на Обекта нужните лични предпазни сред-
ства и облекло.

От самото начало до завършването на работата по 
проекта Изпълнителят ще носи отговорност за защита 
от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цяла-
та си работа, материали и оборудване.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната 
на собствеността, частна или държавна, която се намира 
на или е в близост до работната Площадка, срещу щети 
или вреди вследствие на работата му по този Договор.

Всяка щета или повреда, причинена от действие, про-
пуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде 
възстановена по подходящ и задоволителен начин от и за 
сметка на Изпълнителя. В случай на предявен иск за щета 
или твърдение за нанесена вреда върху собственост в ре-

зултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще 
носи отговорност за всички разходи, свързани с разреша-
ването 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. 
Преди да се издаде сертификат за приемане на подобекти-
те, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворител-
ни доказателства, че подобни искове за щети са законово 
решени.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.4 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими 
и подходящи мерки, за да опази околната среда както на 
Площадката, така и извън нея, като ограничи до минимум 
неудобствата за населението и имуществото вследствие 
на замърсяване, генерирано от строителните дейности. 

При изпълнение на СМР Изпълнителят следва да съблю-
дава ограниченията, предписани от приложимото законо-
дателство по отношение на опазване на околната среда и 
човешкото здраве.

Изпълнителят отговаря за подходящото събиране, 
складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотво-
ряване, предаване за депониране или друго третиране на 
строителните и други отпадъци, възникнали в резултат 
на осъществяване на дейностите, в съответствие с изис-
кванията на българското законодателство, като съгласува 
действията си с Инженера и Възложителя.

Изпълнителят носи отговорност за разчистване на 
строителната Площадка и премахване на всички препят-
ствия, които могат да попречат на изпълнението на ра-
ботите. 

Отстраняване на дървета се извършва след издаване 
на съответните разрешителни и изплащането на такси-
те от страна на Изпълнителя. Третирането на зелените 
отпадъци следва да е в съответствие с действащата об-
щинска програма за управление на отпадъците. Дървеният 
материал, който би могъл да се използва, се предава на 
местните власти чрез Възложителя. Без изричното одо-
брение на местните власти чрез Възложителя Изпълните-
лят не може да премахва, премества или реже дървета. 

При извозване на изкопни маси и други насипни мате-
риали същите се транспортират задължително с камиони 
с покривала, с оглед недопускане на разлив по пътищата. 
Изпълнителят е длъжен да премахва своевременно всяка 
почва, кал или насипен материал, който може да се разнесе 
на обществени места от преминаването на механизация-
та, обслужваща площадките.

С оглед предотвратяване на запрашването на околна-
та среда и дискомфорта за населението вследствие от 
строителните дейности, Изпълнителят се задължава да 
организира през сухите периоди за своя сметка редовно 
ежедневно почистване и оросяване (най-малко 3 пъти на 
ден) на засегнатите участъци. Графикът за оросяване се 
съставя на седмична база и се съгласува с Инженера и 
Възложителя. При необходимост от зачестено оросяване 
по разпореждане на Инженера и/или Възложителя същото 
следва да се извършва от Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства 
строителната площадка, като след приключване на СМР я 
оставя в чист и обезопасен вид.

Извозването на строителни отпадъци се организира до 
регламентирано за целта сметище, което се посочва от 
Възложителя след съгласуване с общинските власти. 

Изпълнителят следва да проучи местоположението и 
условията за ползване на подходящите, най-близки до мяс-
тото на изпълнението, специализирани депа за строител-
ни отпадъци и местата за депониране на излишни земни 
маси, като при необходимост консултира същото с компе-
тентните общински власти. Евентуална промяна в мес-
тоположението и/или условията за ползване на същите по 
време на изпълнението е за сметка на Изпълнителя. 

Разходите за транспорт и депониране следва да са 
предвидени с предложената цена на Изпълнителя. 

Изпълнителят носи отговорност за опазване на те-
рените. Всички увредени състояния на терени следва да 
се възстановят от Изпълнителя до еднакво или по-добро 
от предхождащото строителството състояние. След 
приключване на строителството теренът се рекултиви-
ра подходящо. Хумусният слой, който се отстранява при 
изпълнението на СМР, се депонира на регламентирано за 
целта място. 

Задължение на Изпълнителя е възстановяването на 
разрушена пътна маркировка, геодезични точки, тревни 
площи и трайни насаждения, както и други обекти, които 
са били част от околното пространство преди започване 
на работа.

След завършване и тестване на строителните и мон-
тажни работи Изпълнителят следва да отстрани от ра-
ботните площадки всички отпадъци и излишна почва, а 
също така и временните строителни знаци, инструменти, 
скелета, материали, строителна механизация или оборуд-
ване и др., които е използвал при извършването на работи-
те. Окончателното почистване на работния район следва 
да стане в срок до 5 дни от възстановяване на настилка-
та. 

Преди да изиска проверка на завършените работи, 
Изпълнителят следва да извърши нужното почистване и 
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възстановяване, което се изисква при предаването на за-
вършените подобекти, дейности и оборудване, в съответ-
ствие с целите и смисъла на тези изисквания.

Всички работи, свързани с разчистването за работа, 
почистване на Площадката, извозване на отпадъци и ма-
териали, опазване и възстановяване на терени, се считат 
за включени в предложената цена. Тя следва да покрива 
всички елементи, необходими за напълно функционираща 
система, независимо дали те са изрично предвидени и по-
сочени в чертежите, изискванията и ценовите таблици.

В случай че Изпълнителят не изпълни някое от задъл-
женията си, свързани с премахване на отпадъците и съо-
ръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на 
настилки и тротоари и др. до състояние, приемливо за Ин-
женера и Възложителя, Възложителят може, без това да го 
задължава, да отстрани отпадъци и временни съоръжения, 
да извърши оросяване на запрашени участъци и да почис-
ти настилките и тротоарите. Направените във връзка с 
това разходи ще бъдат приспаднати от дължимите суми 
на Изпълнителя или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.5 ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими 
и подходящи мерки, за да осигури адекватно и безопасно 
обслужване на транспортния поток (автомобилен и пеше-
ходен), като ограничи до минимум неудобствата за населе-
нието, вследствие на използването на пътища, тротоари 
и площи при извършване на строителните дейности.

Затварянето на пътища и улици следва да се съгласува 
и координира със съответните органи, като таксите след-
ва да бъдат заплатени от Изпълнителя. Задължение на Из-
пълнителя е да съгласува и заплати всички дължими такси 
на Областно пътно управление или Агенция „Пътна инфра-
структура“ за разкопаването и заемане/затваряне на ули-
ци, съвпадащи с републиканска пътна мрежа. Затварянето 
и разкопаването на пътя ще се координира с КАТ, Община, 
РС ПБЗН, Спешна помощ и др., като съответните такси 
(където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълните-
ля. Изпълнителят следва да предостави на Инженера и Въз-
ложителя съгласуван график с компетентните органи, не 
по-малко от 3 кал. дни преди предложената дата за затва-
ряне на съответната улица, при изрично уведомяване на 
КАТ, ПБЗН и Спешна помощ, като предоставя информация 
за временната организация на движението на Възложителя 
за целите на информиране на обществеността.

Изпълнителят е длъжен да спазва изготвената и съгла-
сувана с компетентните органи организация на движение-
то при изпълнението на работите. 

Затварянето на пътища и улици следва да бъде огра-
ничено до минимум за един и същи район. Изпълнителят се 
задължава да обезпечи непрекъснат поток на движението 
или обходен алтернативен маршрут. 

Изпълнителят се задължава да обезпечи информацион-
но сигнализиране на трафика за времето на временната 
организация на движение. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6 ЗЕМНИ РАБОТИ

Всички видове работи следва да се изпълняват съглас-
но изискванията на действащите нормативни актове, 
строителни правила и норми. 

За целите на информиране на обществеността всеки 
петък от седмицата Изпълнителят следва да представи 
на Инженера и Възложителя справка за строително-ре-
монтните дейности, които ще се извършват през идва-
щата седмица, включваща териториален обхват по улици, 
основни строителни дейности (подготвителни, изкопни, 
полагане на тръби, заспиване, възстановяване на настил-
ки), прогнозна продължителност на строителните работи 
по дадения участък, временна организация на движението, 
планови преустановявания на водоподаването и др.

Изпълнителят е отговорен всички открити изкопи да 
бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, 
предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно 
осветление, а също така и други средства съгласно проек-
та, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне 
на щети върху собствеността. 

Всички предупредителни табелки следва да бъдат на 
български език и следва да са в съответствие с местното 
законодателство.

Изпълнителят следва да вземе предпазни мерки, за да 
предотврати наранявания на хора вследствие на открити 
изкопи. Строителната площадка следва да бъде достатъч-
но осветена през цялото денонощие, с оглед осигуряване 
на безопасност и сигурност по време на СМР, съгласно из-
искванията на Наредба за здравословни и безопасни усло-
вия на труд. Позицията и броят на лампите следва да бъде 
определен така, че ясно да очертава размера и мястото 

на работите.
Около откритите изкопи следва да се осигури предпаз-

на ограда (с височина поне 1,00 м), като същата следва 
да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Гор-
ната част на оградата следва да устои поне 0,5 kN хо-
ризонтален натиск. За обезпечаване на пешеходния поток 
Изпълнителят следва да осигури подходящи пасарелки. 

„Работна ширина“ или „работна зона“ е районът, който 
е определен на Изпълнителя за извършване на работите, 
както е указано в проекта. При достатъчно широки улични 
платна, в които могат да се вместят „работната шири-
на“ и една или няколко улични ленти, пътният поток да се 
подържа по всяко време, освен ако не е наложително затва-
рянето на улицата. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.1 Изкопни работи

Преди да започне изкопни работи, Изпълнителят следва 
да маркира точно трасето на тръбопроводите.

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на 
материали от различно естество, според естеството на 
терена в сервитута на обекта. Изкопните работи след-
ва да се извършват в съответните линии, нива, размери и 
дълбочини, както е указано в чертежите или в специфика-
цията, или според нарежданията на Инженера.

Ширината на изкопите за тръбопроводи е указана в 
работния/технически проект и/или в приложимата норма-
тивна уредба.

Изкопни работи в близост до съоръжения на експлоата-
ционните дружества - кабели средно и ниско напрежение, 
съобщителни кабели, газопроводи, да се извършват изцяло 
ръчно и в присъствието на техен упълномощен предста-
вител. Нанесените щети ще бъдат за сметка на Изпълни-
теля. В случай че по време на изкопните работи Изпълни-
телят открие непредвидени в проектите проводи, следва 
незабавно да уведоми съответното представителство 
на експлоатационното дружество. Всички пресичания и 
приближавания до съоръжения на експлоатационните дру-
жества следва да се осъществяват в съответствие със 
съответните наредби.

Изпълнителят следва да опазва и укрепва всички под-
земни инфраструктури. В случай че се налага да се из-
мести някоя съществуваща подземна инфраструктура, 
Изпълнителят може да предостави решение, съгласувано 
с Инженера.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за 
ВиК съоръженията се извършват внимателно, без повреж-
дане на останалата част от настилката от незасегнато-
то от проекта пътно платно. Асфалтовите покрития се 
изрязват предварително с диамантена фреза и полученият 
материал се депонира на място, определено от Възложи-
теля.

Всички изкопни работи следва да се извършват по та-
къв начин, че да причиняват най-малко неудобства и сму-
щения на пешеходците и транспортния трафик, подходи 
към сгради и други имоти. Изпълнителят следва да пре-
достави временни решения, предоставящ временен подход 
на пешеходците и превозните средства, според нуждите и 
съгласно указанията на Инженера. Целият изкопен матери-
ал следва да бъде поставен по начин, който не застрашава 
работата на персонала или трети страни, и ще се избягва 
препречването на тротоари, алеи и др. 

За да обезпечи хората с нужната безопасност и за-
щита, Изпълнителят следва за своя сметка да набави 
прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни 
заграждения, пасарелки над изкопите, в съответствие с 
нормативните изисквания.

За предотвратяване свличането на земни маси или за 
защита на прилежащи инфраструктури изкопите следва да 
са укрепени съгласно проекта.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, 
които се срещат на изкопното дъно, следва да бъдат от-
странявани.

Основата на траншеята се оформя съгласно детайли-
те на напречните профили съгласно одобрения работен/
технически проект.

Когато основите за полагане на тръбите са неустой-
чиви или пропадъчни льосови почви, се вземат мерки в съ-
ответствие с проекта и при спазване изискванията на На-
редба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.2 Излишни изкопни работи

Като „излишни изкопни работи“ се определят изкопите 
извън строителните линии, определени в чертежите. Из-
пълнителят няма право на никакви допълнителни заплаща-
ния за такива излишни изкопни работи или обратното им 
засипване, освен в случаите, когато тези излишни изкопни 
работи се налагат поради причини, независещи от Изпъл-
нителя. В такива случаи Инженерът процедира съгласно 
клаузите на Договора. 

Където се извършват излишни изкопни работи, то Из-
пълнителят следва да засипе надвишения обем с одобрен 

материал за обратен насип до плътност, определена за 
този материал.

В случай на срутване на изкоп това ще се счита за из-
лишна изкопна работа. Изпълнителят е отговорен да въз-
станови пътища, улици и тротоари, които са нарушени от 
подобни причини.

На Изпълнителя се посочват отредени за целта места 
за депониране, като ангажимент на Изпълнителя е извоз-
ването от строи телната площадка на целия изли шен ма-
териал от изкопните работи. Не се допуска неразрешено 
разтоварване. За отстраня ването на излишни материали 
се използват само определените за целта площадки.

Всички разходи, свързани с прочистване и подготовка 
на трасетата, изкопни и транспортни работи, се считат 
за включени в офертата на Изпълнителя.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.3 Отводняване на изкопи

Изпълнителят следва да поддържа изкопите сухи, неза-
висимо от източника на вода. Водата следва да бъде от-
странена от Изпълнителя чрез непрекъснато водочерпене 
или по начин, одобрен от Инженера.

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, 
материали и механизация, за да извърши всички необходими 
работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвени-
те води, ако такива се появят, така че изкопните работи 
да се извършват в сухо състояние.

Разходите по отводняването са ангажимент на Изпъл-
нителя, както той е отговорен за всички разходи по предя-
вени искове или рехабилитация на основи, сгради и инста-
лации, които са били повредени по време на отводнителния 
процес. Отговорността покрива също така всички разходи 
за щети, причинени от повреди в отводнителната систе-
ма или по невнимание на Изпълнителя. Изпълнителят носи 
отговорност за спазването на всички местни разпоредби 
по отношение на тези работи.

Отводняването следва да включва отклоняването, съ-
бирането и отбиването на всички повърхностни потоци 
от работния участък, отбиването или изпомпването на 
подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи 
условия.

Преди започване на отводнителните действия Изпъл-
нителят, Възложителят и Инженерът следва да извършат 
съвместна проверка на състоянието на съществуващи-
те съоръжения в близост до работната площадка. Всяко 
състояние, което може да предизвика вероятен иск за на-
несени щети, следва да се фотографира за архива от Из-
пълнителя, като Изпълнителят следва да предостави на 
Инженера комплект от всички заснети снимки, придружени 
с обяснителни бележки, с надлежна справка за детайлите.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.4 Обратен насип

Обратният насип включва засипване на три зони – под-
ложка, осигуряваща заздравено, подравнено и уплътнено 
дъно; първоначална обратна засипка – зоната около и над 
тръбопроводите (20-30 см, в зависимост от одобрения 
проект); основна обратна засипка – до кота пътно легло.

Материалът, годен за обратна засипка, съгласно про-
екта може да бъде разположен по протежението на изкопи-
те в рамките на „работната ширина“, при условие че не се 
препречва пешеходният или транспортен трафик, подходи 
към сгради или други имоти. В противен случай Инженерът 
може да нареди премахването на тези депа, като това се 
извърши за сметка на Изпълнителя.

Отстраняването на излишния изкопен материал е анга-
жимент на Изпълнителя.

Обратната засипка се извършва на пластове съгласно 
одобрения проект, като плътността се доказва с лабора-
торни проби. 

При установяване на пропадания на обратния насип 
преди или след възстановяване на настилката ремонтните 
работи са изцяло ангажимент на Изпълнителя.

Изкопите следва да се засипват без забавяне, след 
като тръбите и съоръженията бъдат проверени и одобре-
ни от Инженера.

Да се спазват БДС EN1610:2016, БДС EN 12889:2004, БДС 
EN 805:2004 или еквивалентни.

Следва да се обърне внимание и да се гарантира, че 
тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв 
случай не следва да се допуска контакт с големи камъни, 
стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът 
за подложката следва да бъде положен по такъв начин, че 
да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ни-
ската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят следва да съблюдава определените нива 
на засипка. След засипването им Изпълнителят следва да 
поддържа повърхностите в задоволително състояние. След 
уплътняване, нормалното слягане следва да се покрие с 
материал от същия клас и да се поддържа на изисквано-
то ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на 
лоша засипка, то Изпълнителят следва да извърши отново 
изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново из-
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копа за негова сметка. Ако Инженерът смята, че Изпълни-
телят не спазва посочените изисквания, то той може да 
забрани по-нататъшни изкопни работи, докато не се удо-
влетворят изискванията.

Цялото управление, транспортиране, полагане на под-
ложка, първоначална обратна засипка, основно засипване, 
уплътняване на пластове, работа и материали, свързани 
с изграждането на тръбопроводите или съоръженията, се 
считат за включени в офертата на Изпълнителя.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.5 Материал за обратен насип

За обратен насип може да се ползват изкопани почви; 
пясък – речен или кариерен; трошен камък – НТК или фрак-
ция/фракции; рециклирани материали, съгласно изисквания-
та на Наредба за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали.

Видът на материалите за обратен насип в различните 
зони от напречния профил се определя в проекта. Във всич-
ки случаи е необходимо при обратното засипване да бъде 
достигнато исканото ниво на уплътняване, което да бъде 
доказано с проби.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.6 Уплътняване

Уплътняването се изразява в проценти и във всички 
случаи се отнася за оптималната суха плътност. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.7 Укрепване на изкопи

Укрепването на изкопите се извършва съобразно почве-
ните условия, дефинирани в геоложкия доклад. Всички раз-
ходи, свързани с укрепването, ще се считат за включени в 
офертата на Изпълнителя.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.6.8 Укрепване на съществуващи подземни инфра-

структури

Новопроектираните тръбопроводи – основно трасе 
и сградни отклонения пресичат различни видове кабели - 
високо и ниско напрежение, оптични и телефонни, както и 
други тръби.
Към предложената цена участникът следва да предвиди 
укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и 
високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се 
пресекат при изкопните работи.

3.6.9 Нарушения във водоподаването

Нарушенията във водоподаването (планови или аварий-
ни) следва да бъдат допускани при съблюдаване на норма-
тивните изисквания. Изпълнителят следва да:

- при планово нарушение на водоподаването Изпълни-
телят следва да съгласува същото с Инженера и 
Възложителя, с най-малко 3 кал. дни предизвестие, 
като представи на Инженера и Възложителя необ-
ходимата информация с оглед разпространението й 
сред широката общественост и да създаде необхо-
димата организация и мобилизация за отстраняване 
на нарушението в оптимален срок;

- при аварийно нарушение на водоподаването Изпълни-
телят следва да сигнализира незабавно Инженера и 
Възложителя, да представи незабавно на Инженера 
и Възложителя необходимата информация с оглед 
разпространението й сред обществеността и да 
създаде необходимата организация и мобилизация за 
отстраняване на нарушението в оптимален срок.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.7 ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ, ВРЪЗКИ, МОНТАЖНИ 

РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ

3.7.1 Общи изисквания

Видът и материалите на тръбите, фитингите и съоръ-
женията по мрежата, допустими за използване, са посоче-
ните в приложения работен/технически проект. 

Изпълнителят следва да предприеме всички предпазни 
мерки за защитата на тръбите. Преди монтажът на всич-
ки тръби и фасонни части те следва да са проверени за 
надеждност и чистота. Всеки материал с открит дефект 
се маркира и отстранява от работната площадка. 

Тръбите, фитингите и арматурата се съхраняват в съ-
ответствие с препоръките на производителя.

Монтажът на тръбите се извършва със съответните 
стандартни уреди и приспособления, предписани от произ-
водителя. В случай че след полагането се открие дефект 
в някоя тръба или фитинг, те следва да се отстранят и 

подменят за сметка на Изпълнителя.
Тръбата следва да се полага по начин, който не допуска 

повреда или разрушаване на тръбата или на изкопа. Това 
следва да става по начин, който предотратява попадането 
на земя или отломки в предварително подготвеното легло 
или тръба. 

Минималните хоризонтални светли разстояния между 
успоредно разположените технически проводи и водопрово-
дите и отстоянието на водопроводите от други съоръже-
ния се определят при спазване на правилата и нормите за 
разполагане на технически проводи и съоръжения в населе-
ни места - Наредба № 8 от 28.07.1999 г.

Тръбите, фитингите и другите елементи следва да се 
полагат в съответствие с котите и нивата, посочени в 
проектите. 

След полагането на всяка тръба вътрешността й след-
ва да бъде почистена. Където след полагане, поради малкия 
размер на тръбата е затруднено почистването, то на мяс-
то следва да се подсигури маншон, който да се изтегля на-
пред през всяко свързване веднага след приключването му.

При полагане се осигурява равномерна опора по цялата 
дължина на тръ бата.

Когато се прекъсва полагането на тръбите, то отво-
рите им и тези на фитингите следва надеждно и задово-
лително да бъдат затворени, така че да не прониква вода, 
почва или други материали. Тръбата следва да е подсигуре-
на и защитена, за да се предотврати разместването и при 
каквото и да е движение по време на обратната засипка. 
В случай че в тръбата попадне вода или друг материал или 
тръбата е разместена, то Изпълнителят за своя сметка 
следва да я почисти и/или преинсталира правилно.

Изпълнителят предоставя на Инженера подробности 
относно нивото и мес тоположението на временните коти 
и репери, които предлага да използва.

Пресичане на ЖП линии, магистрали, пътища I и II клас, 
преминаване под дъното на реки и окачено преминаване 
по мост и др. съоръжения се извършва съгласно одобрения 
проект, спазване на нормативната уредба и след съгласу-
ване с компетентните власти. 

За следните елементи от Обекта:
………………………………………………………………,
/да се попълни от Възложителя съгласно спецификата 

на обекта/
Възложителят може да изиска от Изпълнителя и за 

сметка на Изпълнителя, последният да осигури предста-
вители на производителите на съответните елементи, 
които да проверят монтажа и експлоатационните пара-
метри, като предоставят писмени препоръки и оценка на 
работата им.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.7.2 Водопроводна мрежа и съоръжения

Допустими са единствено тръби и фитинги, сертифи-
цирани за съответното приложение.

Технологията на полагане на уличните водопроводни 
тръби и СВО (изкопно, безизкопно или в комбинация от раз-
лични методи) следва да е съгласно предвиденото в одо-
брения работен/технически проект.

За нуждите на техническата експлоатация на водопро-
водите се предвиждат средства за тяхното трасиране и 
обозначаване с цел проследяване и/или откриване.

След основното засипване и преди окончателното въз-
становяване на горната повърхност на изкопа, в който е 
положен водопроводът, се поставят предупредителни лен-
ти за обозначаване и предпазване.

За осигуряване на необходимото водно количество за 
пожарно-аварийни нужди на всяко кръстовище за улици от 
I до IV клас в урбанизираните територии се предвиждат 
пожарни хидранти. Когато разстоянието между два съсед-
ни пожарни хидранта е по-голямо от 100 m, то се определя 
съгласно нормите за пожарна безопасност.

Видът и местата на СК и ПХ са определени в одобрения 
работен/технически проект.

Подмяна на съществуващите СВО да се изпълни до 
водомерен възел. При отказ на абонат да предостави 
достъп на Изпълнителя Изпълнителят процедира, както 
следва: ……………….. /да се попълни от Възложителя/. Ко-
гато водомерната шахта се намира по-навътре в имота 
от максимално допустимото нормативно определено-
то разстояние, Изпълнителят процедира, както следва: 
………………………… /да се попълни от Възложителя/.

Връзката между водовземна скоба и СВО се изпълнява 
съгласно детайла към одобрения технически/работен про-
ект. 

Всички съоръжения по мрежата (резервоари, ПС, въз-
душници, изпускатели, регулатори на налягане и др.) се из-
пълняват съгласно одобрения работен/технически проект 
и действащата нормативна уредба. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.7.3 Канализационна мрежа и съоръжения

Допустими са единствено тръби и фитинги, сертифи-
цирани за съответното приложение.

Технологията на полагане на уличните водопроводни 
тръби и СКО (изкопно, безизкопно или в комбинация от раз-
лични методи) следва да е съгласно предвиденото в одо-
брения работен/технически проект.

Подмяна на съществуващите СКО да се предвиди до 
първа ревизионна шахта в имота. При отказ на абонат да 

предостави достъп на Изпълнителя Изпълнителят проце-
дира, както следва: ……………….. /да се попълни от Въз-
ложителя/. Когато ревизионната шахта се намира по-на-
вътре в имота от максимално допустимото нормативно 
определеното разстояние, Изпълнителят процедира, както 
следва: …………………… /да се попълни от Възложителя/.

Дъждопреливници, дюкери, задържателни резервоари

Броят, местоположението им, преливните ръбове и дру-
ги детайли са определени в одобрения работен/технически 
проект.

За дъждопреливниците са в сила всички изисквания за 
монолитни стоманобетонови шахти.

Ревизионни шахти, улични дъждоприемни шахти (от-

тоци), системи за линейно отводняване (решетки)

Броят и местоположението им са определени в одобре-
ния работен/технически проект.

Кофраж

Кофражът се изпълнява съгласно одобрените кофражни 
планове. 

След изпълнението му и преди започване на следваща 
фаза от изпълнението на строежа кофражът се приема от 
Инженера, като това се оформя по надлежен начин, със съ-
ответен протокол по Наредба 3. 

Декофрирането може да се извърши и след изрично раз-
решение от Инженера и съобразено с резултатите от ла-
бораторните проби.

Армировъчни работи 

Извършват се съгласно одобрения работен/технически 
проект по част „Конструктивна“. Преди полагането на бе-
тона, армировката се приема от Инженера, за което се 
съставя протокол по Наредба 3. 

Покрития върху бетонни повърхности

В зависимост от хидрогеоложките, експлоатацион-
ните и климатичните условия за конструкциите да се 
предвидят съответни покрития, гарантиращи тяхната 
експлоатационна годност и характеристики. Същите да 
се изпълнят при стриктно следване на предписаната от 
производителя технология, отчитаща външните условия 
(температура, влажност, въздействия) и при надлежна 
подготовка на основата.

Пластовете да се полагат в съответствие с проект-
ното решение и при строга последователност на опера-
циите с цел гарантиране на експлоатационната годност.

Изолацията се приема от Инженера с оформянето на 
съответен акт за скрити работи по Наредба 3.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

3.8.1 Общи изисквания

След завършване на строителството всички пеше-
ходни пътеки, бордюри, тротоари, пътища, улици, стени, 
огради и др. засегнати или разрушени от Изпълнителя по 
време на работата му, следва да бъдат възстановени до 
първоначалното им състояние. 

В случаи на пропадания след възстановяването компро-
метираният участък се възстановява за сметка на Изпъл-
нителя.

Пътните работи следва да се извършват съгласно одо-
брения работен/технически проект.

Настилките по общинските пътища и улици се възста-
новяват в ширина, равна на разрушената от изкопните 
дейности. 

За проекти, финансирани по Оперативна програма окол-
на среда 2014-2020 г.: при очаквано нарушение на целостта 
на пътното платно в резултат изпълнение на строително-
монтажни дейности с повече от 50% по широчина е допус-
тимо възстановяване на цялото пътно платно, на основа-
ние одобрени проекти, след изрично съгласуване с общин-
ските власти. Определянето на процента на разрушаване 
на пътното платно е съгласно одобрен напречен профил.

Когато има засегнати участъци от републиканска-
та пътна мрежа, за възстановяването на настилката се 
изготвя проект, който трябва да се съгласува с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). АПИ може да има изисква-
не износващият пласт асфалтобетон да се възстанови по 
цялата широчина на пътното платно в тези участъци и 
предписанията трябва стриктно да се спазват.

 Задължително връзката между старата асфалтобе-
тонова настилка и новата се осъществява след полагане 
на битумен разлив.

Фугите между старата и новата настилка се обра-
ботват по одобрена технология. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8.2 Възстановяване на геодезическите знаци

При изпълнение на работите Изпълнителят следва да 
спазва изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, да опазва геоде-
зическите знаци, поставени на улиците или, ако възникне 
необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми 
Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен 
срок преди започване на строителните работи.
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Дейностите по възстановяване на унищожен или по-
вреден геодезически знак са за сметка на Изпълнителя. 
Мястото, начинът, редът за възстановяване /премества-
не при необходимост/ и приемането на геодезическия знак 
следва да се съгласуват със Службата по геодезия, картог-
рафия и кадастър.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8.3 Възстановяване на участъци с трайна настилка

Структурата на участъците с трайна настилка след-
ва да бъде от същия вид и конструкция като първоначал-
ната.

Временното възстановяване следва да се извършва, 
спазвайки спецификацията за обратна засипка.

При възстановяване с асфалтова настилка рецептата 
за асфалтовата смес се определя съгласно изискванията 
за съответния клас път и се одобрява от Инженера. Пола-
гането на настилката се извършва съгласно одобрената 
технология при съблюдаване на изискванията за качество 
на сместа, подготовка на основата и околната темпера-
тура с отстъпи, гарантиращи предпазване от появата на 
фуги в зоната на възстановяване.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8.4 Възстановяване на асфалтобетоново покритие

Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно 
проекта, следва да се изпълнява от асфалтобетонни сме-
си, отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 или ек-
вивалент.

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни 
смеси следва да се извършва при температура на въздуха 
не по-ниска от +5°С. Не се допуска полагането на асфалто-
ви смеси при дъжд или върху мокра, заледена и заскрежена 
повърхност. Температурата на сместа, доставена на мес-
тополагането, следва да бъде не по-ниска от 150°С, пола-
гането и уплътняването на сместа следва да се извършва 
бързо и без прекъсване. Съществуващата настилка, която 
се използва за основа, следва да бъде ремонтирана, а при 
разлика в напречния профил следва да се полага изравни-
телен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, 
върху която се полагат асфалтовите смеси, следва да е 
почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистване-
то се извършва с метални четки, метли и чрез продухва-
не с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 atm. Преди 
полагането на асфалтобетонната смес, за осигуряване на 
връзка между покритието и основата върху почистената 
основа следва да се прави предварителен разлив с битум 
или битумен грунд.

Полагането на асфалтовите смеси следва да се из-
вършва машинно с асфалтополагач, където е технически 
възможно.

Допуска се ръчно полагане на малки обекти или участъ-
ци. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен 
с вибрационна дъска на асфалтополагача, следва да бъде 
с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане 
с 25-35% по голяма от проектната дебелина. При напра-
ва на асфалтобетонови настилки в участъци от пътя с 
надлъжен наклон по-голям от 4% посоката на полагане и 
валиране на пластовете следва да бъде от долу на горе. 
За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в 
работни фуги ръбът на по-рано положения пласт следва да 
се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см. 

Възстановената настилка да има същите механични и 
якостни качества като съществуващата, да следва ниве-
летата и наклона, осигуряващ оттичането на повърхност-
ния уличен отток.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8.5 Възстановяване на бордюри и тротоарна на-

стилка

Всички елементи от околното пространство засегна-
ти и нарушени в процеса на изпълнение на обектите, след-
ва да бъдат възстановени в предишния им ненарушен вид.

Към тях спадат бордюри, плочници, тротоари, алеи, 
барбакани, огради и др.

Бордюрите - видими и скрити, следва да се поставят 
върху основа от бетон, като се укрепват чрез запълване 
на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху 
която се полага бетонът, следва да бъде предварително 
подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се 
допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и 
неуплътнена основа. 

Тротоарните плочи следва да се нареждат върху под-
ложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина най-
малко 2 см или върху подложка от пясък. Замонолитката 
се осъществява с циментово мляко, като в зависимост от 
настилката през определено разстояние се предвиждат 

дилатационни фуги за поемане на температурните разши-
рения. 

Други изисквания на Възложителя:

… … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
……………………………………………………………………..….

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.8.6 Възстановяване на участъци без настилка

След изграждането на съоръженията участъците, кои-
то са без настилка, следва да бъдат възстановени в пре-
дишния си вид с подходящ материал за обратна засипка, 
гарантиращ запазването на терена в ненарушен вид. 

При необходимост се извършва уплътняване на обра-
тния насип до доказване на предвидените свойства на 
почвата с лабораторен тест. 

Други изисквания на Възложителя:

……………………………………………………………..…………
…………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.9 ЛАБОРАТОРНИ ПРОБИ

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисква-
ни от нормативната уредба изпитвания по време на стро-
ителството.

Проби се извършват от акредитирани лаборатории, 
като за резултатите се издават съответни протоколи. 
Същите са обект на одобряване от инженера по качест-
вото. 

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………...

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.9.1 Уплътнение на строителни почви

За всеки клас материал, който се влага за обратна за-
сипка, следва да се вземат представителни проби, които 
се изследват в акредитирана лаборатория и се издават 
съответни протоколи, въз основа на които Инженерът из-
дава съответни предписания.

 Степента на уплътняване на обратния насип за под-
ложка, първоначална засипка и основна засипка да се кон-
тролира, както следва - една проба на 200 м тръбопровод 
/обемната плътност на скелета на уплътнения насип се 
определя по метода „режещ пръстен” съгласно БДС 647 или 
аналогичен, пясъчно-насипният метод, съгласно AASHTO T 
191 или еквивалент, а максималната обемна плътност на 
скелета съгласно БДС 3214, БДС 17146, БДС EN 13286-2 или 
еквивалент. 

Коефициентът на уплътнение (отношението между об-
емната плътност, постигната на Обекта, и определената 
в лабораторията максимална (стандартна) плътност, кой-
то следва да бъде достигнат, е:

0,96 (96% от максималната) – за тръбопроводи под 
пътища или улици;
0,90 (90% от максималната) – за места, в кои-
то тръбопроводите не са изложени на трафик от 
транспортни средства.

Степента на уплътняване на обратния насип за тро-
шен камък (като основа на пътна настилка) да се контро-
лира, както следва - една проба на 2000 кв. м насип, с кръгла 
натискова плоча, по БДС 15130 или еквивалент.

За допустимата деформация по метода на кръгла на-
тискова плоча да се ползват данни от Техническата специ-
фикация 2014 на АПИ, в зависимост от вида на пътищата:

E2/E1 не по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен 
трафик над един милион броя еквивалентни оразме-
рителни оси;
E2/E1 не по-голямо от 2,2 за пътища с прогнозен 
трафик под един милион броя еквивалентни оразме-
рителни оси.

При установени лоши резултати от изпитванията и 
контрола, клонът /участъкът/, съоръжението не се счита 
за прието и всички изпълнени СМР по него до момента не 
подлежат на заплащане до отстраняване на забележките. 
За целта се съставя констативен протокол от представи-
телите на Изпълнителя, Инженера и Възложителя, в който 
подробно се описват установените дефекти и проблеми, 
като се дава срок за отстраняването им по преценка на 
Инженера.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.9.2 При изпълнение на асфалтови настилки

За изпитване да се взима по една проба на всеки 
2000 кв. м, като се вземат ядки и се изследват:

Дебелината на асфалтовата настилка, съгласно 
БДС EN 12697-36:2003 или еквивалент – резултатът 
от изпитването следва да е по-голям или равен на 
дебелината от одобрения проект;
Степен на уплътнение на асфалтовите пластове от 
асфалтови настилки, съгласно БДС EN 12697-6:2012 
за определяне на обемната плътност и БДС EN 
12697-9:2004 за определяне на сравнителната плът-
ност или еквивалент – уплътнението в проценти 
следва да е по-голямо или равно на заложеното за 

съответните пластове в техническа спецификация 
2014 на АПИ.

Други изисквания на Възложителя:

…………………………… …………………………………………
…………………………..…………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.9.3 Бетонови/стоманобетонови съоръжения

Необходимостта от изпитване, видът и броят на из-
питванията се определят от изискванията, заложени в 
одобрения проект – част „Конструктивна“, или ако няма 
такива, – както е договорено с Инженера.

Изискванията за формата, размерите и допустимите 
отклонения за пробни тела, излети от бетон, във форма 
на кубчета, цилиндри и призми и за необходимите за изгот-
вянето им форми да са съгласно БДС EN 12390-1:2012 или 
еквивалент.

Приготвянето и отлежаването на пробните тела за 
изпитване на якост да е съгласно БДС EN 12390-2:2009 или 
еквивалент.

Изпитването за якост на натиск да е съгласно БДС EN 
12390-3:2009 и БДС EN 12390-4:2001 или еквивалент.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………… ……………………………………
………………………………..………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.9.4 Химичен и микробиологичен анализ на питейна 

вода

След завършване на монтажните работи по водопрово-
дите и съответното саниране съгласно одобрения проект 
се взимат проби на водата от завършените участъци от 
лаборатории към РЗИ или друга акредитирана лаборатория, 
като се изследва за наличие на патогенни микроорганизми 
и остатъчен хлор в определените граници. 

Броят на пробите не може да бъде по-малък от една 
проба на всеки два километра изградена водопроводна мре-
жа (основно стебло).

Лабораторните проби са за сметка на Изпълнителя. 
Други изисквания на Възложителя:

…………………………… …………………………………………
…………………………..……………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.10 МАТЕРИАЛИ

3.10.1 Общи изисквания

Всички материали, влагани в Обекта, следва да са нови 
и неупотребявани, с изключение на случаите на използване 
на сертифицирани рециклирани материали, когато норма-
тивната уредба предвижда използването на такива (На-
редба за управление на строителните отпадъци и за вла-
гане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 
№ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила 
от 13.11.2012 г.). 

Вложените материали и изделия следва да отговарят 
на изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европей-
ския парламент и на Съвета за определяне на хармонизира-
ни условия за предлагането на пазара на строителни про-
дукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на Наредба 
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България.

Материалите следва да бъдат съобразени с предвиж-
данията на проекта.

Изпълнителят представя на Инженера за одобрение 
списък с всички материали, които възнамерява да използва, 
придружени със съответните сертификати и декларации 
за съответствие, подлежащи на одобрение от Инженера. 
Строителни материали без придружаващите документи 
не се допускат до работните складове на Изпълнителя и 
до строителната площадка.

За качеството на предложените от Изпълнителя внос-
ни съоръжения и материали, произведени в съответствие 
с различни стандарти, ще бъде отговорен само Изпъл-
нителят. В работата могат да се използват само тези 
продукти, които първоначално са определени точно и/или 
добавени след одобрено искане за замяна. 

В работата могат да се използват само тези матери-
али, които първоначално са определени точно и/или опреде-
лени след одобрено искане за замяна. Когато искане за за-
мяна е одобрено, следва да се разбира, че такова одобрение 
е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания 
на Договора и отговаря на следните условия:

Всеки материал или артикул, предаден за одобрение на 
Инженера, следва да съответства на проекта и Договора. 
Следва да има достатъчно готови наличности, за да се 
избегне забавяне на работата по Обекта. За всяка промяна 
искането следва да бъде придружено от цялата информа-
ция, необходима на Инженера, за да се направи оценката, 
включително производителя или търговското име, номер 
на модела, описание или спецификация на предмета, данни 
за характеристиката на работа, доклади от тестове, про-
токол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване 
и други данни, които могат да се прилагат. Допълнително 
Изпълнителят следва да преработи и предостави за одо-
брение на Инженера всички чертежи, които са засегнати 
от всеки иск за замяна. Всички искания за замяна на мате-
риали следва да бъдат придружени със списък на артикули-
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те, които са засегнати от такава промяна. Ако това не е 
направено, Инженерът има правото да анулира всяко одо-
брение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Из-
пълнителя, отстраняването на такава работа и заменяне-
то и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, 
или да оцени и добави допълнителните разходи, произтича-
щи от замяната, направена от Изпълнителя. Всички заме-
нени материали трябва да бъдат вложени в съответствие 
с изискванията на производителя, освен ако не е упоме-
нато друго. Изпълнителят не следва да предявява иск за 
удължаване на времето или за нанесени щети вследствие 
на забавяне от страна на Инженера при разглеждането на 
предложената замяна или пропуск на Инженера да одобри 
предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, 
произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна, ще 
бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ 
тази промяна, като същият ще организира дейностите си 
така, че да компенсира за загубеното време. Приемането 
на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин 
не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в до-
говорните документи.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да 
сведе до минимум продължителността на складиране на 
Площадката на материали и оборудване, като планира 
доставките, така че да съвпадат с нуждите на строи-
телството. Приспособленията за складиране трябва да 
са готови преди пристигането на материала. Изпълните-
лят трябва да обърне специално внимание на адекватното 
им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не 
трябва да съхранява на Площадката ненужни материали 
или оборудване. Изпълнителят трябва: да организира така 
подреждането на материалите, че да не могат да застра-
шат безопасността на хората; окачи и спазва обозначи-
телни табели, указващи разрешената тежест на товара 
върху платформите; получи от производителите детайлна 
информация относно метода на съхранение и поддръжка на 
складираните артикули, като трябва да спазва тези изи-
сквания. Всички разходи, свързани със складирането и ох-
раната на материалите и оборудването, ще се считат за 
включени в този Договор и няма да се извършват никакви 
допълнителни плащания във връзка с това. 

Никакви материали няма да се доставят на Площад-
ката, докато не са спазени следните условия: Инженерът 
е получил препоръките на производителя за складиране на 
Площадката; Инженерът е установил и одобрил района, къ-
дето ще се складира материалът.

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния 
проект и се влагат при изграждането на водоснабдителни 
системи, следва да имат оценено съответствие със съ-
ществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 
от Закона за техническите изисквания към продуктите, 
или да се придружават от документи (протоколи от из-
питване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи 
съответствието им с изискванията на други нормативни 
актове.

При изграждането на водоснабдителните системи се 
влагат строителни продукти, предназначени за контакт 
с питейна вода, които отговарят на Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за опреде-
ляне на хармонизирани условия за предлагането на пазара 
на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/
ЕИО и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България.

Материалите, реагентите, филтърните пълнежи, де-
зинфектантите и антикорозионните покрития следва да 
са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и да 
отговарят на изискванията за качество на водата, пред-
назначена за питейно-битови цели.

При изграждането на канализационните системи се 
влагат строителни продукти, чиито експлоатационни 
показатели по отношение на съществените им характе-
ристики осигуряват изпълнението на изискванията към 
строежите съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отговарят на 
техническите спецификации по смисъла на Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с 
Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г., 
съответно на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани ус-
ловия за предлагането на пазара на строителни продукти 
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.10.2 Специфични изисквания

Бетон: Бетонът за монолитните съоръжения да отговаря 
на БДС EN 206-1 или еквивалент; БДС EN 206-1/NA или ек-
вивалент. Химическите добавки, прибавени към бетона в 
малки контролирани количества, за да подобрят свойства-
та на бетонната смес или бетона, следва да отговарят по 
класификация на изискванията на БДС EN 934-2 или еквива-
лент; БДС EN 934-2/NA или еквивалент.
Армировъчна стомана: Армировъчната стомана за моно-
литните съоръжения да отговаря на БДС EN 10080 и БДС 
4758 или еквивалент. Армировъчните мрежи следва да от-
говарят на БДС EN 10080 или еквивалент.
Бордюри: Бордюрите да отговарят на БДС EN 340 или ек-
вивалент.
Асфалтови смеси: Асфалтовите смеси да отговарят на 
изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент.

Водопроводна мрежа

РЕ тръби и фитинги: Тръбите, фасонните части /фи-

тинги/ за водоснабдяване, с номинално налягане, указано в 
проекта, и да отговарят на БДС EN 12201 или еквивален-
тен. При изпълнение на връзки чрез челна и електрозаварка 
да се спазва стриктно технологията, предписана от про-
изводител. 

Чугунени тръби и фитинги: Чугунените тръби и фи-
тинги за водоснабдяване да са с номинално налягане, ука-
зано в проекта, и следва да отговарят на БДС EN 545:2010 
или еквивалентен. 

Стъклопластови тръби и фитинги: Стъклопластови-
те тръби и фитинги за водоснабдяване да са с номинално 
налягане, указано в проекта, и да отговарят на БДС EN 
1796:2013 или еквивалентен. 

Стоманени тръби и фитинги: Стоманените тръби 
и фитинги за водоснабдяване да са с номинално налягане, 
указано в проекта, и да отговарят на БДС EN 10217 или 
еквивалентен. 

PVC-O тръби и фитинги: PVC-O тръби и фитинги за 
водоснабдяване да са с номинално налягане, указано в про-
екта, и да отговарят на ISO 16422:2014 или еквивалентен. 

Арматури: Всички арматури да са за работно налягане 
PN съгласно проекта. Спирателните кранове да са шибър-
ни или тип „Бътерфлай“ – със собствени фланци и с редук-
тор на оборотите, подходящи за подземен монтаж. 

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 
и 2 или еквивалентен.

Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивален-
тен.

Хидравличен тест според БДС EN 12266 или еквивален-
тен.

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Шишовете за СК могат да бъдат с фиксирана дължина 

или телескопични.
Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 

и 2 или еквивалентен.
Дължина според стандарт БДС EN 558 или еквивален-

тен.
Хидравличен тест според БДС EN 12266 или еквивален-

тен.
Шишовете за ТСК могат да бъдат с фиксирана дължина 

или телескопични.
Пожарните хидранти да отговарят на БДС EN 1074-6 

или еквивалентен, да са надземни с размери на присъеди-
нителния фланец DN 80 съгласно БДС EN 1092-2 или екви-
валентен. 

Водовземните скоби може да са от:
От полиетилен, чугун, полипропилен или друг подхо-
дящ материал с отвор на резба за сградно откло-
нение;
От полиетилен – електрозаваряеми.

Връзките могат да бъдат изпълнени чрез универсални 
фланшови адаптори, жиба, фланшови съединения и други.

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 
и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Гумените уплътнения да са съгласно БДС EN 681 или 

еквивалент.
Жиба, комби фланци и фланшови адаптори за връзка с 

РЕ и PVC тръби.
Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 

и 2 или еквивалентен;
Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Притискателните пръстени да са от месинг или не-

ръждаема стомана.
Гумените уплътнения да са съгласно БДС EN 681 или 

еквивалент.
Обратни клапи

Оси – неръждаема стомана. 
Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 12334 

или еквивалентен;
Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Въздушници

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1266 
или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Филтри

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Мрежа от неръждаема стомана.
Демонтажни връзки

Корпус, тяло, плъзгащи се части – по спецификация.
Фланците според БДС EN1092-1 или еквивалентен.
Хидравличен тест според БДС EN 12266 или еквивален-

тен;
Гумените уплътнения за фланци да са съгласно БДС EN 

681 или еквивалент, годни за контакт с питейна вода.
Не се допуска направата на връзки с аварийни монтаж-

ни скоби.

Канализационна мрежа

РЕ тръби и фитинги
Полиетиленовите тръби и фитинги за канализация да 

са с коравина съгласно проекта и да отговарят на БДС 
БДС EN 13476 или еквивалентен. 

РР тръби и фитинги
Полипропиленовите тръби и фитинги за канализация да 

са с коравина съгласно поректа и да отговарят на БДС EN 
13476 или еквивалентен. 

РVC тръби и фитинги
РVC тръби и фитинги за канализация да са с коравина 

съгласно проекта и да отговарят на БДС EN 13476 или ек-
вивалентен. 

Стъклопластови тръби и фитинги
Стъклопластовите тръби и фитинги за канализация да 

са с коравина съгласно проекта и да отговарят на БДС EN 
1796:2013 или БДС EN 14364:2013 или еквивалентни. 

Бетонни и стоманобетонни тръби 
Бетонните и стоманобетонните тръби за канализация 

да отговарят на БДС EN 1916 или еквивалентен. 
Стъклокерамични тръби и фитинги
Стъклокерамичните тръби и фитинги за канализация 

да отговарят на БДС EN 295 или еквивалентен. 
Пластмасови РШ
Пластмасовите РШ за канализация да отговарят на 

БДС EN 13598-2:2009 или еквивалентен.
Бетонни и стоманобетонни елементи за РШ
Бетонните и стоманобетонни елементи за РШ за ка-

нализация да отговарят на БДС EN 1917 или еквивалентен.
Други изисквания на Възложителя:

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.11 ИЗПИТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ,  

ПРОМИВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ

3.11.1 Изпитване

Изпитването на водопроводите се извършва в съот-
ветствие с изискванията, описани в Наредба № 2 от 22-
03-2005, БДС EN 805 или аналогичен.

Водопроводите се промиват преди изпитването, за да 
не попаднат боклуци на входа на манометрите, напълват с 
вода и обезвъздушават.

Водопроводите се изпитват цялостно или на отделни 
участъци. Участъците се подбират така, че налягането 
за изпитване да бъде достигнато в най-ниската точка на 
изпитвания участък; в най-високата точка на всеки изпит-
ван участък да бъде достигнато налягане, най-малко съ-
ответстващо на максималното оразмерително налягане.

За тестово налягане (без изчисляване за хидравличен 
удар) се приема по-малката от двете стойности:

Максималното оразмерително налягане * 1,5 (атм.).
Максималното оразмерително налягане налягане + 5 
атм.

За тестово налягане (когато е изчислен хидравличен 
удар) се приема:
Максималното оразмерително налягане + 1 атм.

Предварително изпитване (за якост) се извършва пре-
ди засипване на траншеята и монтаж на арматурите. Из-
вършва се с работно налягане. 

Изпитване на спад на налягане за определяне на оста-
налото във водопровода количество въздух (с оглед предо-
твратяване на неверни резултати при извършване на ос-
новното изпитване). Необходимостта от това изпитване 
се посочва в проекта. 

Основно изпитване (за водоплътност) се извършва 
след засипване на траншеята.

За резултата от изпитването се съставя протокол.
Ако по време на пробите се открият дефекти, Изпъл-

нителят следва да направи необходимите поправки за своя 
сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се от-
странят всички дефекти и докато резултатите от проби-
те са в нормативните граници.

Допустимо е отклонение от изискванията само в слу-
чай, че Изпълнителят изготви метод на изпитване, съо-
бразен с местните условия, този метод е съгласуван от 
Проектанта и одобрен от Инженера.

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, 
да монтира и управлява помпите за изпитването, уредите 
за измерване на налягането и други съоръжения, необходи-
ми за пробите, и се счита, че стойността им е включена в 
ценовото предложение.

Други изисквания на Възложителя:

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

3.11.2 Дезинфекция и промиване

За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните 
съоръжения, вида на използвания дезинфектант, концен-
трацията и контактното време, за необходимостта от 
неутрализация на отпадъчния дезинфекционен разтвор и 
за начина на извършването и се разработва инструкция, 
която се включва в проекта.

Водопроводите се дезинфектират цялостно или на от-
делни участъци.

Минималното време за контакт се определя в зависи-
мост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания учас-
тък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени 
тръбите, и условията на полагане.

Препоръчителните дезинфектанти и неутрализиращи 
реагенти са посочени в табл. 7, към чл.167 от Наредба № 2 
от 22-03-2005 за проектиране, изграждане и експлоатация 
на водоснабдителни системи.
Мястото и начинът на изпускане на отработените води 
от дезинфекцията и промиването на водопроводите се оп-
ределят в съответствие с изискванията на нормативни-
те актове за опазване на околната среда.

За резултата от дезинфекцията се съставя протокол.
След извършената дезинфекция водопроводите следва 

щателно да се промият, докато остатъчният хлор не над-
вишава 1mg/l и водата няма мирис.

Осигуряването на работна ръка, дезинфектант, не-
утрализатор на дезинфектанта при необходимост е за-
дължение на Изпълнителя и се счита, че стойността им е 
включена в ценовото предложение.

Други изисквания на Възложителя:

…………………………
/да се попълни от Възложителя при необходимост/
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ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА 
ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕ-
НИЯ:

ОБЕКТ: 
……………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо пред-
ложение за изпълнение на обявената от Вас обществена по-
ръчка с предмет ……………………………………………………“

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Отчитаме посочените срокове за изпълнение на поръч-
ката съгласно Приложението към Офертата, като пред-
лагаме:

А/ Време за завършване: ……………..  кал. дни за изпъл-
нение на строително-монтажни работи на Обекта (счи-
тано от датата на откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежа по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и про-
токоли по време на строителството до издаване на Сер-
тификат за приемане от Инженера); 

Б/ Отговорност по време на период за съобщаване 

на дефекти: 365 кал.  дни (считано от издаване на Серти-
фикат за приемане от Инженера до издаване на Сертифи-
кат за изпълнение от Инженера); 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ПОРЪЧКАТА

/представете организационна схема на заинтересова-
ните страни в изпълнението на поръчката, като посочете 
длъжностите и взаимовръзките между Възложител, Изпъл-
нител, членове в обединението (ако участникът е обеди-
нение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководи-
телят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ 
в изпълнението на дейностите, като посочите техните 
имена и заемани длъжности/

…....................................................................................................
/попълнете тук/

    2.2 СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

/представете строителното предложение, което трябва 
да съдържа като минимум описание на генералния подход 
и методологията за изпълнение на работите и подробно 
описание на работните методи, основните строителни и 
монтажни работи, в т.ч. и използваните безизкопни тех-
нологии, ако се предвиждат такива, както и методите за 
изпитване на мрежите. Участникът трябва да представи 
подробно описание на необходимите материали, механиза-
ция и оборудване, в съответствие с Документацията/
…...............................................................................................
/попълнете тук/

    2.3 СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

/представете като приложение към настоящото пред-
ложение (във формат Microsoft Project или еквивалентен, 
предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на 
електронен носител) мрежови график. Графикът следва да 
представя работната програма за изпълнението на всички 
дейности, предвидени съгласно изискванията на Докумен-
тацията и Договора. Календарният план следва да показва 
последователността, продължителността и разпределе-
нието във времето за всеки етап от Договора и Обекта 
и включените в него работи, в това число нестроителни 
дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпъл-
нителя, доставка на материали и оборудване, строително-
монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, 
пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през 
периода за съобщаване на дефекти. Графикът следва да 
включва метод на критичния път, който позволява ефек-
тивното планиране и приоритизиране на съвкупността 
от дейности (в общ график), отчитайки времената им за 
изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се 
приложи този алгоритъм, са нужни: списък от всички дей-
ности, техните времеви рамки и зависимостите между 
тях. На база на тях се изчислява най-дългият и най-късият 
път за изпълнение на всички планирани дейности (и съот-
ветно на самия проект), както и кога най-рано или най-
късно трябва да започне работата по конкретна планира-
на дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне 
при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект 

(изместване на крайния срок на проекта). Критичен път 
в този смисъл представлява непрекъсната последовател-
ност от критични дейности, които свързват началото 
и края на проекта. От определението става ясно, че то 
дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-
малко време за изпълнение/ 
…......................................................................................................
..........................................................................................................
...................

/попълнете тук/

   2.4 МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ

/опишете мерките за опазване на околната среда, кои-
то да отчитат въздействията, свързани със строител-
ството и спазването на съответните изисквания за пре-
дотвратяване на негативния ефект. Следва да се обърне 
внимание на:

- съблюдаване на ограниченията, предписани от при-
ложимото законодателство по отношение на опазване на 
околната среда и човешкото здраве;

- подходящо събиране, складиране, обезвреждане, 
транспортиране, оползотворяване на генерираните от 
дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и из-
лишни земни маси;

- опазване и възстановяване на нарушени зелени тере-
ни;

- почистване на строителната площадка и оросяване 
срещу запрашаване;

- осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни 
маршрути при затваряне на улици;

- подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в 
т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и 
обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите 
търговски обекти, жилищни и публични сгради; 

- предоставяне на навременна, пълна и точна информа-
ция по отношение на плановите и аварийни нарушения на 
водоподаването;

- други/.

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

/попълнете тук/
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4.12 ИЗПИТВАНЕ И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ  

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационните мрежи и съоръжения се подлагат на 
изпитване в съответствие с Глава четиринадесета от 
Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, из-
граждане и експлоатация на канализационни системи. Кон-
тролът и изпитването на елементите на канализационни-
те мрежи задължително включват следните процедури: 

Визуален и инструментален контрол;
Инспекция със самоходна камера;
Изпитване на непропускливост.

Визуалният и инструменталният контрол включват 
проверки за:

- посока, праволинейност и наклон на тръбните учас-
тъци;

- коти на дъното на тръбите в краищата на тръбни-
те участъци;

- характерни коти на съоръженията по канализацион-
ните мрежи;

- изпълнение на тръбните връзки;
- повреди и деформации на тръбните участъци;
- нива на свързване на тръбите с различни размери 

(диаметри);
- изпълнение на изолации, замазки и повърхностни по-

крития.
Изпитването на непропускливост на гравитационните 

канализационни тръбопроводи до DN 1000 mm, на ревизи-
онните шахти и на ревизионните отвори се извършва с 
въздух или с вода съгласно проектните изисквания, ука-
занията на производителите на тръбите и в съответ-
ствие с приложения № 13 и 14 от Наредба № РД-02-20-8 от 
17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи.

При канализационни тръбопроводи по-големи от DN 
1000 mm изпитването на непропускливост се извършва съ-
гласно индивидуален проект, изготвен от Изпълнителя и 
одобрен от Възложителя и Инженера.

За резултатите от проведените изпитвания се съста-
вят протоколи.

Налягането при изпитване се получава при напълване 
на изпитвания участък от темето на тръбите до нивото 
на терена. Максималното допустимо налягане е 0,5 атм., а 
минималното - 0,1 атм.

След напълване с вода на тръбопроводите и/или реви-
зионните шахти и прилагане на изискваното налягане при 
изпитване се изчаква около един час. 

Налягането се поддържа в граници от ±0,01 атм. спря-
мо налягането на изпитване, установено при напълването 
с вода.

За поддържане в посочените граници на изискваното 
налягане се добавя вода.

Количеството на добавената вода, както и напорната 
височина при изискваното налягане се измерват и запис-
ват.

Изпитването е успешно, когато количеството на доба-
вената вода е по-малко от:

0,15 l/m2 в продължение на 30 min - за тръбопроводи;
0,20 l/m2 в продължение на 30 min - за тръбопроводи, 
включително ревизионните шахти;
0,40 l/m2 в продължение на 30 min - за ревизионни 
шахти и ревизионни отвори.

Площта в m2 се отнася за намокрената вътрешна по-
върхност.

За резултатите от проведените водни проби се със-
тавят съответни протоколи.

Изпълнителят следва да предостави работната ръка, 
да монтира и управлява помпите за проби, уредите за из-
мерване на налягането и други съоръжения, необходими за 
пробите, и се счита, че стойността им е включена в цено-
вото предложение.

Други изисквания на Възложителя:

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя при необходимост/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

РАБОТЕН/ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на елек-
тронен носител
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за пръв път след близо 30 
години са предприети ре-
ални мерки за подобряване 
на състоянието на най-го-
лемия и най-красив храм, 
проектиран и построен от 
майстор Колю Фичето през 
1872 г.

Ремонтът включва ця-
лостна подмяна на покрива 
и дейности по камбанари-
ята. Проектът за него е 
изготвен още през 1983 г. 
и след това само е актуали-
зиран.

КСБ отпуска средства за 

довършителни дейности 

на храма  

„Св. Лазар Български“.

В Габрово по предложе-
ние на председателя на Об-
ластното представител-
ство Богомил Петков през 
2013 г. КСБ отпуска сред-
ства за довършителни дей-
ности на храма „Св. Лазар 
Български“ в с. Дебел дял. 
Идеята за изграждането 
на обекта е от 2007 г. Тя е 
на инициативен комитет с 
фонд „Свети Лазар Българ-
ски (Дебелдялски)“ и на един 
от бившите председатели 
на ОП на КСБ – Габрово, 
инж. Йовчо Спасов. Наред с 
КСБ като инициатори и ос-
новни дарители участват 
и фирми от бранша. Това са 
габровските „Димас“ АД и 
ЕТ „Проектстрой – Петър 
Петров“, „Мазалат“ ЕООД 
от Севлиево, „Калистратов 
Груп“ ООД от София и ЕТ 
„Стоманобетон – Христо 
Илиев“ от Габрово, която 
е и основен изпълнител на 
обекта.

Браншът оказа помощ и 

при водното бедствие във 

Варна, Добрич и Велико 

Търново.

На 19 юни 2014 г. вар-
ненският квартал „Аспару-
хово“ осъмва под вода. След 
часове проливни дъждове 
се образува приливна въл-
на с височина над 2,5 м, 
която връхлита морската 
столица и помита дърве-
та, коли, къщи и хора. Бед-
ствието взима 13 жертви 
и нанася щети за над 22 
млн. лв. Камарата реагира 
веднага, още в най-тежки-
те часове след случилата 
се трагедия. Строителни 
фирми – членове на КСБ, се 
отзовават с техника и ра-
ботници. Те са денонощно 
на терен под координация-
та на ОП на КСБ – Варна, и 
централното ръководство 
на Камарата. Аварийно-спа-
сителните дейности със 
строителните машини са 
решаващи за преодоляване 
на най-тежките последици 
от природната стихия. С 
кранове и багер товарачи 
са извозени тоновете кал, 
залели домовете на хората. 

Ден след потопа във Ва-
рна бедствието се повтаря 
и в Добрич и околните на-
селени места. Приливната 
вълна там достига височи-
на 8 м. От ОП на КСБ – До-
брич, бързо и адекватно се 
включват при овладяването 

на кризисната ситуация, 
породена от природната 
стихия. Местните фирми 
мигновено осигуряват тех-
ника и работници за раз-
чистването на нанесената 
кал и отпадъци. Членовете 
на Областното предста-
вителство работят и по 
ремонтирането на дет-
ските градини, събарянето 
на негодни за обитаване 
постройки и др. дейности, 
за които община Добрич се 
обръща за съдействие към 
КСБ.

Водното бедствие не 
подминава и Велико Търно-
во – разрушени са мостови 
съоръжения, пътни настил-
ки, скъсани са диги, акти-
вирани са свлачища. И там 
местната организация на 
КСБ откликва на призива на 
общинската администра-
ция за помощ. Осигурена 
е необходимата техника – 
багери, фадроми, булдозери 
и други. ОП на КСБ – Велико 

Търново, поема и ангажи-
мент да отстрани повреди-
те и да укрепи Килифарев-
ския манастир. В същото 
време Областният съвет 
на ОП на КСБ – Бургас, 
взима решение местните 
строители да помогнат за 
преодоляване на щетите на 
манастир „Св. Богородица“ 
в кв. „Меден рудник“, също 
пострадал от наводнения-
та.

КСБ открива и целева 
сметка за събиране на да-
рения за възстановяване на 
щетите от наводнението 
в страната.

Голямата базилика в Плиска

През юни 2015 г. Ка-
марата застава зад нова 
национална обществено 
значима кауза – възста-
новяването на Голямата 
базилика в Плиска, един ис-
тински шедьовър на българ-
ския строителен гений. Ка-
узата получава медийната 
подкрепа на в. „Строител“, 

който не само я популяризи-
ра, но и регулярно публикува 
банковата сметка за даре-
ния на Сдружение „Плиска“. 
В близките месеци КСБ ще 
разглежда въпроса как по-
активно да подпомогне в 
бъдеще възстановяването 
на Голямата базилика.

Kамарата изгради освет-

ление на каменния мост на 

Колю Фичето.

През 2015 г. се навърш-
ват 215 години от рожде-
нието на майстора и не-
надминатия строителен 
гений – Никола Фичев. Об-
щина Дряново отбелязва 
събитието с различни ме-
роприятия. Кулминация на 
тържествата е светлинно 
3D мапинг шоу при каменния 
мост на Колю Фичето, кой-
то за случая блесва с ново 
художествено-архитектур-
ното осветление, изграде-
но с финансовата помощ на 

КСБ. За новото осветление 
и облагородяването на ра-
йона около съоръжението 
Камарата на строители-
те в България осигурява 
12 131 лв. Художествено-ар-
хитектурното осветление 
има статични и динамични 
програми, които могат да 
бъдат сменяни или да бъдат 
звуково синхронизирани.

КСБ помага за извършва-

нето на основен ремонт и 

реконструкция на покрива 

на ДГ №81 „Лилия“.

КСБ и Столичната 
община реализират съв-
местен проект в полза на 
децата. Камарата насочва 
своите експертни и фи-
нансови усилия към детска 
градина №81 „Лилия“ в район 
„Възраждане“. В нея чрез 
публично-частно партньор-
ство са инвестирани близо 
240 хил. лв., от които 111 
хил. лв. предоставени от 
КСБ, а останалите – от СО.

Със средствата са 

извършени цялостно кон-
структивното укрепване и 
вътрешен ремонт на поме-
щенията на втория етаж 
в източния корпус на сгра-
дата. 

„КСБ подкрепи възста-
новяването на паметника 
на цар Александър II Осво-
бодител. Доста престижна 
и видима е инвестицията в 
култура и монументи, но за 
мен е много ценно, че те по-
желаха да инвестират и в 
детска градина. Мисля, че 
ще продължат да помагат, 
защото се виждат благо-
дарствените усмивки на 
децата, които на ниските 
температури се възпита-
ват на топло и родители-
те могат да бъдат спокой-
ни“, каза кметът Йорданка 
Фандъкова.

Фирми членове на КСБ 

дариха безвъзмездно 10 

къщи на пострадалите от 

трагичния инцидент в  

с. Хитрино

На 10 декември 2016 г. 
около 5,45 ч. в района на 
шуменската жп гара Хи-
трино избухва взрив на вла-
кова цистерна, превозваща 
пропан-бутан. Вследствие 
на инцидента има седем 
жертви. Разрушена е сгра-
дата на гарата, близките 
постройки и превозни сред-
ства. Нанесени са щети и 
на над 20 къщи. Камарата 
е сред първите организа-
ции, реагирали и предложи-
ли помощ след инцидента. 
Заедно с премиера Бойко 
Борисов представители на 
КСБ инспектират хода на 
провежданите в евакуира-
ното с. Хитрино спасител-
ни и неотложни аварийно-
възстановителни работи, 
за да проверят на място 
как браншът може да бъде 
от полза.

След трагедията на 
извънредно заседание на 
Изпълнителното бюро на 
Камарата браншовата 
организация решава да се 
включи във възстановя-
ването на опожареното 
селище. КСБ открива дари-
телска сметка за набиране 
на средства за преодоля-
ване на щетите в селото, 
като внася в нея първите 
50 хил. лв. По инициатива 
на Камарата фирми, чле-
нове на КСБ, поемат ан-
гажимент безвъзмездно 
да изградят 10 къщи. Да-
рители на къщите са: „АТ 
Инженеринг – 2000“ ООД, 
„Джи Пи Груп“ АД, „Главбол-
гарстрой Холдинг“ АД, „Пла-
некс“ ЕООД, „Геострой“ АД, 
„Геотехмин“ ООД, „Хидро-
строй“ АД, „Мидия груп Хол-
динг“ АД, „Билдникс“ ЕООД, 
„Трейс Груп Холд“ АД, „Авто-
магистрали - Черно море“ 
АД и „Кристална вода“ АД.

„Гордеем се с това, кое-
то направихме. Даваме на-
дежда на тези хора да про-

дължат по някакъв начин, 
като им осигуряваме покрив 
над главата. Това е части-
ца надежда за ново начало“, 
коментира зам.-председа-
телят на УС на КСБ Влади-
мир Житенски. 

Коледен подарък за малчу-

ганите от дневен център 

за деца с увреждания „Дъга“ 

във Велико Търново 

„Милосърдието e най-
голямата украса на човеш-
ката душа и най-нежната 
рожба на човешкото сър-
це“. Под това мото и по 
съвместна инициатива се 
обединяват три от фир-
мите, членове на КСБ. С 
идеята да дарят щастие 
и надежда на децата с ув-
реждания в навечерието на 
коледните и новогодишни-

те празници през 2016 г. с 
лични средства те правят 
подарък на малчуганите от 
дневен център за деца с 
увреждания „Дъга“ във Ве-
лико Търново. Малчуганите 
получават специален стол 
за рехабилитация, коледна 
торта и много лакомства 
от своите доброжелатели: 
инж. Любомир Шербетов, 
председател на ОП на КСБ 
– Велико Търново, и управи-
тел на „Водстрой ВТ“ АД, 
инж. Росен Колелиев, член 
на УС на КСБ и управител на 
„Пътища и мостове“ ЕООД 
– Варна, и Христо Найденов, 
управител на „Агрострой – 
Про“ ЕООД – Павликени.

КСБ с благодарствена 

грамота от Зографската 

света обител

През 2016 г. Камарата 
на строителите в Бълга-
рия получава благодарстве-
на грамота за дарителски 
принос от Зографската 
света обител „Свети Ве-
ликомъченик Георги Побе-
доносец“ – Атон. Чрез нея 
игуменът на манастира 
архимандрит Амвросий из-
казва признателност към 
браншовата организация 
за подпомагане реставра-
цията на пристанищния 
кей. Той изразява сърдечна 
благодарност към Камара-
та и молитвено призовава 
над КСБ Божието благо-
словение покрова на Света 
Богородица – игуменката 
на Атонската гора, както 
и закрилата на Свети ве-
ликомъченик Георги – покро-
вителя на манастира.

Камарата осигурява 
20 000 лв. за пристанищния 
кей, а Областният съвет и 
Контролният съвет на ОП 
на КСБ – Бургас, подпома-
гат реставрацията, като 
със собствени средства 
закупуват специализирана 
бетонобъркачка на стой-
ност 12 000 лв. Областно-
то представителство на 
КСБ подкрепя процеса, като 
осигурява и специалисти и 
организира инженерните 
дейности. 

Българската Коледа

Фирми – членове на 
КСБ, са сред най-големите 
дарители на благотвори-
телната инициатива на 
президента на Република 
България „Българската Ко-
леда“.

КСБ помогна за извършването на основен ремонт и 

реконструкция  на покрива на ДГ №81 „Лилия“

Браншът оказа помощ и при водното бедствие във Варна, 

Добрич и Велико Търново

Хитрино
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Мартина Кръстева,
експерт КСБ 

Всяка страна от Ев-
ропейски я  съюз  носи 
отговорност за своите 
системи за образование 
и обучение. Целта на по-
литиката на ЕС е да се 
подкрепят действия в 
национален мащаб и да 
се помага при преодоля-
ването на общи предиз-
викателства, например 
застаряващите обще-
ства, недостига на уме-
ния на работната сила, 
развитието на техно-
логиите и глобалната 
конкуренция. „Образова-
ние и обучение 2020“ („ЕТ 
2020“) е стратегическа 
рамката за сътрудни-
чество. Тя предоставя 
форум за обмен на добри 
практики, взаимно учене, 
събиране и разпростра-
няване на информация и 
факти, както и съвети 
и помощ за реформиране 
на политиките.

В отговор на пре-
дизвикателствата пред 
системите за образо-
вание и обучение през 
2009 г. в „ЕТ 2020“ са оп-
ределени четири общи за 
ЕС цели до 2020 г.:

Превръщане на уче-
нето през целия живот 
и мобилността в реал-
ност;

Подобряване на ка-
чеството и ефектив-
ността на образование-
то и обучението;

Утвърждаване на 
равнопоставеността, 
социалното сближаване 
и активното гражданско 
участие;

Ра з г р ъ щ а н е  н а 
творчеството и ино-
вациите, включително 
предприемчивостта, във 
всички степени на обра-
зование и обучение.

 
За образованието в 

ЕС за 2020 г. са опреде-
лени следните целеви по-
казатели:

Най-малко 95% от 
децата (от 4 години до 
задължителната учи-
лищна възраст) да са об-
хванати от системата 
на образование в ранна 
детска възраст;

Делът на 15-годиш-
ните с недостатъчни 
познания по четене, ма-
тематика и природни на-
уки да е под 15%;

Делът на прежде-
временно напусналите 
системите за образо-
вание и обучение на въз-
раст 18 - 24 години да е 
под 10%;

Най-малко 40% от 
хората на възраст 30 - 
34 години да са завърши-
ли някаква форма на об-
разование над средното;

Поне 15% от въз-
растните да участват 
в дейности за учене през 
целия живот;

Най-малко 20% от 
завършилите някаква 
форма на образование 
над средното и 6% от 

хората на възраст между 
18 и 34 години с първо-
начална професионална 
квалификация да са учили 
или стажували известно 
време в чужбина;

Делът на работе-
щите дипломирани лица 
(на възраст 20 - 34 годи-
ни, които са завършили 
най-малко гимназиален 
етап на средното обра-
зование преди 1 - 3 годи-
ни) да бъде поне 82%.

За да осигури успеш-
ното прилагане на „ET 
2020“ ,  ЕС разчита на 
работни групи, съставе-
ни от експерти от дър-
жавите членки и други 
заинтересовани лица. 
Тази  дейност е част 
от по-широко сътрудни-
чество, известно като 
отворен метод на коор-
динация. По този начин 
се цели насърчаване на 
взаимно обучение, обмен 
на добри практики, из-
вършване на национални 

реформи и създаване на 
инструменти на равни-
ще ЕС. Работните гру-
пи са предназначени да 
помогнат на държавите 
членки да се справят с 
основните предизвика-
телства на своите сис-
теми, както и с общи 
приоритети, договорени 
на европейско равнище. 
Основната им цел е дър-
жавите членки да се въз-
ползват от усилията за 
развитие на политиката 
чрез взаимно обучение и 
идентифициране на до-
бри практики, както и да 
разберат какво работи 
в образованието. Всяка 
работна група „ЕТ 2020“ 
има специален мандат, 
който подробно описва 
предизвикателствата, 
по които тя трябва да 
работи. За да се постиг-
не това, повече от 400 
експерти участват в 
дейности по обучение, 
като например провежда-
не на уеб семинари и др. 

Понастоящем броят 
на работните групи е 6:

1. Работна група по 
въпросите на училищата;

2. Такава за модерни-
зация на висшето обра-
зование;

3. По професионално 
образование и обучение;

4. За обучение за въз-
растни;

5. По цифрови умения 
и компетенции;

6. За насърчаване на 
гражданството и общи-
те ценности на свобода-
та, толерантността и 
недискриминацията чрез 
образование.

Основни  етапи  на 
работните групи по „ЕТ 
2020“:

 
Стандартните опе-

ративни процедури в ра-
ботните групи обръщат 
особено внимание на:

Ясно описание на 
резултатите, например 
изработване на общи 

инструменти, ръковод-
ства, насоки за полити-
ки, дейности за обучение 
на връстници, подкрепа 
за последващи работи в 
изпълнение на програма 
Erasmus + и др.;

Укрепване на дей-
ностите, свързани с обу-
чение;

Дейности по популя-
ризиране и информиране; 

Вземане на реше-
ния, основани на доказа-
телства;

Постигане на си-
нергия между 6-те ра-
ботни групи.

Работните групи се 
състоят от представи-
тели на:

1. Държавите член-

ки, страните кандидат-

ки и страните от Евро-

пейската асоциация за 

свободна търговия и съ-

ответните органи или 

агенции на ЕС. Държави-
те членки са свободни да 
посочат лицето, което 
смятат за най-подходя-
що за член на работна-
та група, а участието е 
доброволно. Те избират в 
съответствие с нацио-
налните си приорите-
ти онези групи, в които 
желаят да участват. 
Независимо от правото 
на всяка държава членка 
да назначи лице по свой 
избор, препоръчително е 
представителите им да 
имат тясна връзка с на-
ционалното политическо 
равнище и администра-
цията; да осигуряват 
обратна връзка към и от 
висшите нива в своите 
структури; да имат съ-
ответния опит на нацио-
нално ниво по отношение 
на конкретната цел, пре-
следвана в работната 
група. Освен това номи-
нираните се ангажират 
активно да участват 
в процеса на взаимно 
учене и имат способ-
ността да дават своя 
принос към резултати-
те - поради практически 
причини е от същест-
вено значение доброто 
владеене на английски 
език. Те трябва да бъ-
дат на разположение за 
подготовка, участие и 
последващи действия в 
рамките на 2 - 3 срещи в 
Брюксел. Ако е възможно, 
представителите тряб-
ва да бъдат подготвени 
да участват всяка годи-
на в партньорски учебни 
дейности и уеб семина-
ри. Заедно с редовните 
членове се номинират и 
назначават и съответ-
ният брой заместници 
съгласно същите условия 
и изисквания. За новия 
мандат на работните 
групи през 2018 - 2020 г. 

представителите на 
държавите членки ще по-
емат водеща роля по от-
ношение на постигането 
на конкретни резултати 
и събития, включително 
подготовка на срещи, из-
готвяне на доклади при 
необходимост, съвмест-
но председателство на 
съответните сесии, оси-
гуряване на последващи 
действия и подкрепа за 
повишаване на информи-
раността.

2. Асоциации за об-

разование и обучение 

и европейски социални 

партньори (Европейска 
конфедерация на профсъ-
юзите, BusinessEurope, 
Европейска асоциация на 
занаятите, малките и 
средните предприятия и 
др.). Европейските соци-
ални партньори и редица 
асоциации на заинтере-
совани страни на евро-
пейско равнище също са 
членове на работните 
групи. Те участват в за-
седанията на Брюксел и 
са поканени при опреде-
лени условия, по-специал-
но в зависимост от раз-
глежданата тема, и също 
допринасят за разпрос-
транението и популяри-
зирането на дейностите.

3. Независими екс-

перти. Те могат да бъ-
дат поканени да дадат 
своя принос по актуален 
въпрос, който е от осо-
бено значение за дей-
ността на работната 
група. Могат също и да 
участват в едно или по-
вече заседания, но те не 
са официални членове.

В следващи статии 
от рубрика „Професио-
нална квалификация“ ще 
бъдат представени ос-
новните ангажименти, 
които ще залегнат в 
дейността на работ-
ните групи в новия им 
двегодишен мандат 2018 
– 2020 г.

Заключение на Съвета по 
образование
Приемане на стратегичекста 
рамка „ЕТ 2020“  

2011 - 2013
11 тематични 
работни групи

2014 - 2015
6 нови 
работни 
групи

2016 - юни 2018
6 работни групи 
„ЕТ 2020“ 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/

Наименование: Изпълнение на СМР за подмяна на водопроводи по 
улици в град В. Преслав, съпътстваща изпълнението на проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на улици на територията на гр. В. Преслав

Наименование: Асфалтиране улици в Община Берковица по три 
обособени позиции

Наименование: Извършване на СМР за обект: „Изграждане на 
канализация за отводняване на повърхностни води от северната част 
на село Кирчево, Община Угърчин“

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа 
и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони 
обособени в 7 позиции

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на общински път 
PVN 3123 - / III – 304, Трънчовица – Новачене / - Бацова Махала – Граница 
общ. (Никопол – Плевен) – Славяново / PVN 2145/

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата 
среда на улици в гр. Сърница“

Възложител: Община Велики Преслав
Oсн. предмет: 45332200
Прогнозна стойност: 1 028 662.97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/09/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Велики Преслав, 
обл. Шумен, Административната сграда на 
Община Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ 

№58
Дата: 28/09/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Димо Бодуров – зам.-кмет
Факс: +359 53844537
Адрес: инж. Димо Бодуров – зам.-кмет
Адрес на възложителя: http://velikipreslav.bg/
index.php
Телефон: +359 53844315
E-mail: info@velikipreslav.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=865079&mode=view

Възложител: Община Берковица
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 509 750.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/10/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала, 
Община Берковица, град Берковица, пл. „Йор-
дан Радичков” №4, ет. 1
Дата: 03/10/2018    Местно време: 11:00 

За контакти: инж. Анелия Димитрова - ди-
ректор на дирекция ИСТСУИП при Общинска 
администрация – Берковица
Факс: +359 95388405
Адрес: пл. „Йордан Радичков“ №4
Адрес на възложителя: http://www.berkovitsa.
bg/
Телефон: +359 95389116
E-mail: ob@berkovitsa.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=864759&mode=view

Възложител: Община Угърчин
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 420 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17/09/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Угърчин с 
адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ №1, залата 
на Общински съвет, етаж II

Дата: 18/09/2018   Местно време: 10:00 
За контакти: Мария Динова – заместник-
кмет
Факс: +359 69312014
Адрес: пл. „Свобода“ № 1
Адрес на възложителя: http://www.ugarchin.
bg/
Телефон: +359 69312121
E-mail: obshtina@ugarchin.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=863680&mode=view

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветера-
ни и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравяваме с Вашия юбилей.

Цялата Ви активна трудова дейност е свързана и преминала в системата на 
строителния отрасъл.

Пожелаваме Ви крепко здраве, дълголетие и ентусиазъм за ползотворна работа 
в клубове и секции на НКСВ.

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Септември 2018 г.  Председател на УС на НКСВ
      Инж. Тодор  Топалски

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

НКСВ

ДО     
Г-ЖА ВИОЛЕТА МИЛКОВА –  ДИМИТРОВГРАД - 85-И  ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЕЛЬО ВЪЛЕВ –  ПЛОВДИВ – 85-И ЮБИЛЕЙ                                                      
Г-Н ГЕОРГИ ХАДЖИКОЛЕВ - ГР. СОФИЯ – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОМА ТОМОВ - БУРГАС - 75-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ХРИСТО ИЛИЕВ  –  ГАБРОВО  - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЛАЙКО СТОЙКОВ -  ДОБРИЧ - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТОЯН АВДЖИЕВ  - КЪРДЖАЛИ - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н АНГЕЛ ХАДЖИЙСКИ –  САМОКОВ - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА СТОЯНКА ПЕХЛИВАНОВА – ДИМИТРОВГРАД - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н НЕНО ПАПАЗОВ –  ЛОВЕЧ  – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА МАРИЯ ЛАЗАРОВА –  ПЛЕВЕН – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МАРКО КОЩИНАРОВ – ПЛОВДИВ – 70-И ЮБИЛЕЙ

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НТС ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
ЧЛЕН НА УС НА НКСВ АКАД. ЯЧКО ИВАНОВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С
Възложител: Столичната община
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 116 666 666.69 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: ул. %Париж" №3, 
ст.109

Дата: 11/10/2018    Местно време: 13:00 
За контакти: Даниела Младенова
Факс: +359 29377324
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377252
E-mail: dmitkova@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=866196&mode=view

Възложител: Община Никопол
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 3 446 375 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Никопол, 
ул. „Ал. Стамболийски" №5 , етаж 2, зала 212
Дата: 05/10/2018    Местно време: 10:00 

За контакти: Илияна Великова; Люба Петрова
Факс: +359 65412764
Адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 5
Адрес на възложителя: http://www.nikopol-bg.
com
Телефон: +359 65412190
E-mail: obstinanil@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=866176&mode=view

Възложител: Община Сърница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1674 054.08 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 11/10/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на община Сър-
ница адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №20.

Дата: 12/10/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Айтен Туджар
Факс: +359 35472266
Адрес: ул. „Свобода“ №20
Адрес на възложителя: www.sarnitsa.bg.
Телефон: +359 896785034
E-mail: info@sarnitsa.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=866357&mode=view

УВАЖАЕМИ АКАД. ЯЧКО ИВАНОВ,

Управителният съвет на Националния клуб на строителите ветерани най-сърдеч-
но Ви поздравява по случай Вашия рожден ден с пожелания за здраве, радости и много 
весели моменти в бъдните години, да ни радвате с Вашата всеотдайност и пример 
за подражание като неуморен радетел за издигане ролята на строителната гилдия.

14 септември   Председател на УС на НКСВ
      Инж. Тодор  Топалски
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Елица Илчева

Филип Телен и Тиери Гонзалес 
са авторите на проекта за рекон-
струкция на парижка квартира в 
двуетажната сграда от XVIII век, 
принадлежала на малката дъще-
ря на Пабло Пикасо – красивата и 
талантлива дизайнерка Палома. 
Те се считат за експерти в об-
ластта на ретро дизайна. Това, 
че са потопени в темата, им 
позволява умело да съчетават 
автентични предмети с римейк 
на култови модели, създадени в 
съвременни заводи. Именно това 
направили и в този дом.

Когато ги поканил да огледат 
жилището, за да го реставрират, 

Декораторът Тиери Гонзалес 

и архитектът Филип Телен се 

срещнали преди 20 години на 

строителната площадка в Рен и от 

тогава тръгват съвместните им 

успехи

Терасата е покрита с бургундски 

камък. Масите и столовете са от 

старо парижко кафене

Кухнята е луксозна като голяма трапезария. Боядисан венециански 

гардероб от XIX в. е основната й декорация. Сиво-зеленият оттенък на 

стените прави всички други цветове звучни и благородни

Във втората дневна по стените на камината са 

вградени шкафове, в които са скрити барът и 

телевизорът

Розова врата води от 

дневната към „червения 

любовен кабинет“. 

Той е обзаведен със 

сирийски мебели от 

IX в. и екзотични 

сувенири, донесени 

от собственика от 

пътуванията му из 

целия свят. На пода има 

леопардов килим

Голямата дневна е с диван на B&B 

Italia. Малките модерни маси  

с метал и стъкло се допълват с  

по-голяма в индустриален стил 

Трапезарията е с маса и столове 

от 1970 г. Плъзгащата се врата е 

дизайнерска

новият стопанин споделил, че още 
с влизането вътре се почувствал 
така, все едно е обрал банка. На 
първо място заради местоположе-
нието - до Place des Vosges, 

най-стария площад на Париж, 

на второ - заради двата хола и 
огромна трапезария, които позво-
ляват големи събирания. И накрая 
– заради впечатляващия „произ-
ход“ и връзката с Пикасо. 

Интериорът там бил по прин-
цип от тези, които никога не 
остаряват благодарение на при-
съствието на елементи от колек-
ционерския дизайн и на много про-
изведения на изкуството. Затова 
похабените от времето старини 

в обзавеждането били възстано-
вени по всички правила на рестав-
рационното изкуство и внедрени 
в новото пространство. За рабо-
тата върху паркета, прозорците, 
позлатяванията повикали най-до-
брите парижки майстори и 

запазили отпечатъка на старата 

къща навсякъде. 

В кухнята той се усеща във 

венецианския дървен шкаф с дъл-
бока резба и цветни елементи. 

Във всички стаи на приземния 
етаж приели да запазят парадния 
и празничен вид. А на мансардния 
- за контраст създали простран-
ство в мъжки шик, в черно и бяло 
със съвременни мебели, които да 
изразят модерната същност и ре-
шителната, дори рязка природа на 
собственика. Така с пълната про-
мяна в цветовата гама успели да 
разделят зоните за посетители от 
тези, които са само за стопанина. 

За долния етаж Филип и Тиери 
заложили на ярките акценти. Ли-
лава тапицерия на столовете в 
хола, диван B&B Italia в оттенък 
на фуксия, червен вълнест килим, 
виолетови и оранжеви столове 
- навсякъде в апартамента има 
цветни петна. 

Друга тема е 

антикварното многоцветие, 

например големите боядиса-

ни венециански шка-
фове и стилизираните 
тапети в хола с исто-
рически орнаменти.

Декораторите оба-
че не просто избират невероятни 
неща и ги слагат на фона на ин-
тересни стени. Тиери и Филип са 
в състояние да създават компо-
зиции от мебели, керамика, стък-
ло, фотографии и гравюри. В хола 
на фона на тапетите изглеждат 
страхотно мраморен бюст от 
1940, старинна лампа и модернис-
тично огледало. 

Може да не Ви се вярва, че при 
всичкото това разточителство 

на скъпи неща с ярки визии и цве-
тове според дизайнерите най-це-
нен в апартамента е старият 
дъбов паркет, който те наричат 
„меден“. За възстановяването 
собственикът не пожалил нито 
време, нито средства. 

В личните покои на новия собственик всичко е в черно и бяло

Дневната – по стените са тапетите с италианска живопис от XIX век. 

Мебелите са от 1940 г., а в ъгъла има лампа в стила на Дж. Пойър. 

Масата е с основа, направена по скица на Пикасо
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

„Към момента общият 
брой на регистрираните 
електрически и хибрид-
ни превозни средства в 
страната от всички кате-
гории е 6808. От тях леки 
автомобили изцяло елек-
трически са 554 бр., кое-
то е ръст от над 600% за 
последните 5 години.“ Това 
заяви зам.-министърът на 
икономиката Лъчезар Бо-
рисов при представянето 
на първия по рода си бъл-
гарски електрически ав-
томобил, произведен от 
„Син Карс Интернешънъл“ 
ЕООД. На официалната 

церемония бе представена 
шосейна версия, състеза-
телен автомобил и кон-
цепция за мултифункцио-
нален и компактен градски 
модел, който е планирано 
да се произвежда у нас и 
да се изнася в чужбина. 

„Около 170 компании 
произвеждат части и сис-
теми за основните авто-
мобилни производители и 
генерират заетост за над 
40 000 души в България“, 
каза още зам.-министър 
Борисов и допълни, че това 

е един от приоритетните 
високотехнологични сек-
тори с голям потенциал за 
развитие на експорта, за-
етостта и регионалната 
икономическа активност.

„Полагаме усилия за 
създаване на благоприят-

на среда за развитие на 
тези процеси. Политика-
та на Министерството 
на икономиката е насоче-
на към насърчаване съз-
даването, развитието и 
внедряването на иноваци-
ите, към развитието на 

високотехнологични про-
изводства и интензивни 
на знание услуги с оглед 
изграждане на конкурен-
тоспособна икономика“, 
изтъкна той. По думите 
му в резултат на предпри-
етите мерки и доброто 
взаимодействие между 
заинтересованите стра-
ни е налице устойчива 
тенденция в развитието 
на електрическата мо-
билност у нас. „Създадена 
е междуведомствена ра-
ботна група за изготвяне 
на Национална програма с 
Пътна карта за развитие 
на електрическата мобил-
ност до 2025 г. и с хори-
зонт до 2030 г.“, завърши 
Лъчезар Борисов.

Броят на електромобилите в Европа през 
първата половина на 2018 г. надхвърли 1 млн., а 
в края на годината се очаква по пътищата на 
Стария континент да се движат вече 1,35 млн. 
Цифрата включва както напълно електрическите 
превозни средства, така и хибридните коли. Това 
се казва в изследване на шведската компания EV-
Volumes. Европа в момента изпреварва САЩ, а 
Китай продължава да е световен лидер – страна-
та е достигнала 1 млн. продадени електрически 
коли още през 2017 г. В анализа се посочва още, 
че през първата половина на годината в Европа 
са продадени 195 000 автомобила, задвижвани 
от ток.

В централния бизнес 
район на Сингапур вече се 
издига тропически небос-
търгач – Oasia Hotel. По-
вече от 20 вида пълзящи 
растения и лозя растат 
на червената фасада и 
с времето ще обгърнат 
изцяло екстериора – про-
цес, за който до голяма 
степен ще спомага влаж-
ният тропически климат 
на страната. Растенията 
имат способността да из-
държат на силни ветрове, 
особено в горната част 
на кулата. Вертикална-

та градина не само служи 
като поразителен визуа-
лен компонент на сграда-
та, но и спомага за пре-
чистването на въздуха.

Oasia Hotel е с висо-

чина над 180 метра и 
се състои от четири 
големи открити прос-
транства. Три масив-
ни веранди заемат 6-и, 
12-и и 21-ви етаж, а 
на 27-ия има луксозна 
тераса на покрива. По-
следната е защитена 
от слънчевите лъчи и 
шума чрез екран, прос-

тиращ се на 10 етажа. 
Зеленината расте над 
екрана и по този начин се 
създава впечатлението, 
че терасата на покрива е 
скрита в оазис.

Създадоха дървена 
къща в бамбукова гора в 
Китай, чийто покрив ими-
тира течението на вода. 
Проектът е на архите-
ктите в Monoarchi и носи 
името Treewow O. Жилище-
то е на около 8 метра от 
земята и е вдъхновено от 
невероятния заобикалящ 
го пейзаж. Дизайнът на 
постройката се състои от 
три неконцентрични кръ-
га, облицовани с дървени 

панели. Красив вълнообра-
зен покрив е надвесен над 
основната конструкция и 
се простира на определе-
ни места, за да засенчи 
терасата. Течението на 
близкия поток е вдъхновило 
архитектите за уникална-
та вълнообразна форма на 
покрива. Дизайнът спомага 
за осигуряване на естест-
вена циркулация на въздуха 
в жилищното простран-
ство.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

По-малко от два месеца 
остават до дългоочаквания 
концерт с новото шоу на 
Енрике Иглесиас All The Hits 
Live, което ще видим у нас 
на 6 ноември в столичната 
зала „Арена Армеец“. Огро-
мна част от местата са 
вече запълнени, поради кое-
то организаторите пускат 
в продажба билети за още 
шест сектора.

Новите места не само 
предоставят страхотна 
видимост, а и от тях по-
читателите на певеца ще 
могат да се докоснат до 
него благодарение на двете 
платформи, т.нар. езици, 
излизащи от двете страни 
на сцената и допиращи се 
до редовете с публика. 

Цялата сценография 
на новото шоу на Енрике 
е базирана на концепция-
та за интимна близост с 

публиката – ще го видим да 
пее и общува с феновете 
върху комплекс от две сце-
ни, свързани посредством 
коридор. Така любимецът 
на поп маниаците ще цир-
кулира непрекъснато, за-
обиколен от присъства-
щите, които буквално ще 
могат да си направят сел-
фи с него, докато изпълнява 
своите хитове.  

All The Hits Live обеща-
ва да бъде едно наисти-
на грандиозно зрелище, 
убедени са организато-
рите. Цялата стена зад 
основната сцена ще бъде 
опасана с 500 кв. м видео 
екран. Ще станем сви-
детели на изключителни 
пироефекти, носещи мно-
гозначителното название 
„огнен водопад“. Ще бъдат 
използвани и нов модел ос-
ветителни тела, които за 
първи път бяха въведени 
за шоуто на Енрике Игле-
сиас в Мюнхен през март 
тази година.

Все още може да наме-
рите билети за концерта 
на звездата на цени меж-

ду 69 и 159 лева в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim. 

„Книжарката от Площада на билките“ е про-
никновен и емоционален дебютен роман на Ерик 
дьо Кермел, посветен на удоволствието от чете-
нето, на любовта към книгите, на силната връзка 
между читател и книжар. След дълги години като 
журналист французинът прави първите си стъпки 
в писането на книга, но няма очакванията, че тя 
ще бъде издадена. Затова, когато я публикуват 
и започва да получава възторжени отзиви, той е 
изключително развълнуван. „Започнах да пиша за 
удоволствие“, споделя Кермел. „Имам няколко ръко-
писа в шкафа си, които много харесвам, но едва ли 
някога ще видят бял свят. Но с „Книжарката от 
Площада на билките“ беше различно, най-вече за-
щото съпругата ми Изабел много хареса текста и 
ме окуражи“, казва той. Заедно с актрисата Иза-
бел Отеро живеят близо до град Юзес, където се 
развива действието в романа. Там, на Площада на 
билките, наистина съществува книжарница, наре-
чена Le Parefeuille. Тя се е превърнала в средище 
на местния културен живот – в нея се провеждат 
срещи с автори и литературни четения. Когато 
ходят в Юзес, двамата съпрузи често се отби-
ват там. „Много е важна връзката, която хората 
изграждат, когато посещават някое градче. Те 
идват, за да видят околността, красивите сгради, 
но трябва и да се потопят в социалния живот, да 
общуват с местните“, смята Кермел. 

Когато един ден собственикът на книжарни-
цата съобщава, че ще я продава, група приятели 
на Кермел, сред които издатели и журналисти, 
решават да поемат юздите и я купуват. Тази 
случка дава идея на автора за романа му. „Всичко 
е художествена измислица, но съм вдъхновен от 
моя живот, от разговорите и от отношенията с 
близките ми хора. Тъй като не мислех, че книгата 
ще бъде публикувана някой ден, бях по-свободен в 
писането си“, споделя авторът. 

Главната героиня Натали винаги е мечтала да 
бъде книжарка. Великодушна и пламенна, тя бързо 
успява да създаде връзка с хората, които посе-
щават книжарницата й. Тя се превръща в свое-
образен лечител, който вместо билкови чайове и 
лекове „предписва“ книги на своите „пациенти“. Тя 
ни разказва историите на своите клиенти – за-
бавни или трагични, но винаги много емоционални. 

„Книгите, които чете човек, разкриват що за 
личност е. Книжарят знае много повече за своите 
клиенти, отколкото предполагаме. Затова смя-
там, че за да си такъв, трябва да обичаш книгите, 
но още повече трябва да обичаш хората“, вярва 
Кермел.

За писателя романът му вече принадлежи на 
тези, които ще го прочетат. „Всеки може да 
прави с него това, което си иска. Странно е да 
дадеш толкова много от себе си и да нямаш пред-
става в какви ръце ще попадне книгата ти и как 
ще повлияе на читателя й. Но се надявам да до-
несе удоволствие и вдъхновение“, казва Ерик дьо 
Кермел. 

Цялата сценография на новото шоу е базирана на концепцията за 
интимна близост с публиката 

Древна легенда гласи, че 
ужилването от скорпион в 
дълбоката пустиня на Джай-
салмер, Раджастан (най-го-
лемият щат в Индия), убива 
човек до 24 часа. Отровата 
вкарва трескава мелодия в 
тялото на жертвата и един-
ственото спасение е да се 

открие изкусен певец, който 
може да разчете музиката и 
да изпее песен, която да по-
действа като антидот.

„Песента на скорпиони-
те“ е история за страстна 
любов, отмъщение и спаси-
телната сила на музиката. 
Безгрижната и независима 

Muse обявиха, че тех-
ният осми студиен албум 
Simulation Theory ще бъде 
издаден на 9 ноември. 
Записът, който съдържа 
11 песни, е продуциран 
от групата заедно със 
звездни продуценти като 
Рич Кости (Foo Fighters, 
Mastodon), Майк Елизондо 
(Eminem, 50 Cent), Шелбек 
(Тайлър Суифт, Брит-
ни Спиърс) и Тимбаленд 
(Крис Корнел, Джъстин 
Тимбърлейк). 

Всяка песен от албу-
ма ще бъде придружена с 
видео. Последните син-
гли - Something Human, 
Thought  Contagion,  Dig 
Down, както и най-нови-
ят The Dark Side, вече са 
достъпни за сваляне при 

предварителна поръчка 
на албума. 

Simulation Theory ще 
бъде издаден в три фор-
мата: стандартен (с 11 
песни), Deluxe (с 16 пар-
чета) и Super Deluxe (с 
21 трака). Разширеният 
траклист съдържа акус-
тична госпъл версия на 
Dig Down, Pressure с учас-
тието на The UCLA Bruin 
Marching Band, лайв вер-
сия на Thought Contagion, 
акустични изпълнения на 
няколко сингли, както и 
Alternate Reality версии на 
Algorithm и The Dark Side.

Обложката на албу-
ма е дело на дигиталния 
артист Кайл Ламбърт, 
който е правил филмови-
те плакати за Stranger 

Things, „Джурасик Парк“ и 
много други филми.

Всеки, който закупи 
Simulat ion Theory през 

сайта на Muse, ще получи 
ранен достъп до билети-
те за турнето на група-
та през 2019 г.

Нуран усвоява древното 
изкуство за изцеление от 
своята баба, която е уважа-
вана „скорпионска“ певица. 
Когато Аадам, търговец 
на камили в пустинята на 
Раджастан, чува Нуран да 
пее, той веднага се влюбва. 
Но още преди да успеят да 
се опознаят по-добре, тя е 
съкрушена от едно преда-
телство. То я тласка към 
опасно пътуване, с което да 
отмъсти и да открие своя-
та песен…

„Структурата на филма е като музиката на пустин-
ната цивилизация в Раджа-
стан. Както мелодията по-
стоянно предлага реалност, 
която е много по-голяма от 
онова, което виждаме, фил-
мът е съставен от дребни 
детайли, близки планове на 
пясък и лица, дърво и краси-
ви тела, лута се между сен-
ки и приглушени светлини и 
цветове, които изведнъж се 

превръщат в монументален, 
непредсказуем пейзаж на 
злото и непредвидимостта. 
Лентата задава важния въ-
прос: Какво е притежанието 
и какво е любовта? Какво 
ще изберем, ако наистина 
искаме да разберем какво ни 
прави хора - отмъщението 
или съчувствието?“, пита 
режисьорът и сценарист 
Ануп Сингх.
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Светослав Загорски

Тези, които тепърва търсят 
интересно място, където да 
прекарат почивката си и искат 
тя да е специална с равни дози 
море, приключения и екзотика, 
могат да се отправят към един 
от най-големите острови в Сре-
диземно море – Сардиния. Розо-
ви, жълти и бежови гранитни 
скали, планини, покрити с храсти 
от хвойна, евкалиптови горички, 
борове, кактуси, мандаринови, 
нарови и маслинови дървета, 
лозя, правят този италиански 
остров неповторим. Но повече 
от всичко впечатляват тури-
стите 1800-те км живописно 
крайбрежие, по което са раз-
пръснати 200 уникални плажа. 
Всеки от тях посвоему е шедьо-
вър на природата, има си име и 
уникални особености на релефа 
и цвета на скалите, нюанси на 
пясъка и морето. 

Тук може да намерите едно-
временно спокойствие и лукс. 
Местните твърдят, че на ос-
трова са търсили усамотение 
принцеса Даяна и Хю Грант, как-
то и много други знаменитости. 
А в миналото пристан са нами-
рали и пирати, които са преска-
чали лесно от съседния остров 
Корсика.

Трите най-популярни места 
на Сардиния оформят нещо като 
триъгълник, обърнат надолу. На 
връха е красивата столица Ка-
ляри - тя е в най-южната част 
на острова. Горе, на североиз-
ток - във водите на Тиренско 
море, е курортът Коста Смерал-
да с може би най-натовареното 
яхтено пристанище в света. От 
другата страна - на североза-
пад, е един от най-известните 
градове, развил се под силното 
влияние на Испания - Алгеро. 
Така затваряме своеобразния 
триъгълник.

Ако търсите изумрудени пла-
жове и искате да се гмуркате 
в кристални води, почивката Ви 
трябва да започне 

от Коста Смералда. 

Това е мястото, на което 
всяко лято се събират бога-
тите, известните, успелите. 
Тук природата е запазена не-
покътната – плажовете са с 
фин бял пясък, а морските води 
са изумрудено сини и до брега 
се стига само с лодка или с 
хеликоптер. На Коста Смерал-
да всяка година се провеждат 
филмов фестивал, рали на рет-
ро автомобили и ветроходна 
регата. А голф клубовете при-
вличат запалени играчи и начи-
наещи любители на аристокра-
тичния спорт. 

Най-известният плаж 
на курорта е Капричоли. 
Заобиколен е от борови и 
маслинови дръвчета. Пя-
съкът му е бял с леко сиви 
нюанси, а морското дъно 
е плитко и равно. Шнор-
хелингът тук е основно 
занимание. Видите ли 
веднъж рибните пасажи 
и красотите, които оби-
тават водите на Капри-
чоли, ще разберете защо. 
Плажът е разделен на две 
по-малки части от голе-
ми гранитни скали и от 
него се разкрива гледка 
към островите Софи, Ле 
Камере и Морторио. 

Своеобразен център 
на курорта е 

градчето Порто Черво. 

Построено е 60-те го-
дини на XX век и сградите 
са в типичните за Ита-
лианското крайбрежие 
пастелни цветове. Пор-
то Черво е изцяло про-
ектирано от архитекта 
Луиджи Виети и се счита 
за шедьовър в градския 
дизайн. Тук са вилите 
на някои от най-известните и 
влиятелни личности в света. 
Те - сами по себе си - предста-
вляват туристическа забеле-
жителност и е удоволствие 
човек да се разхожда около тях. 
Освен това двете яхтени прис-
танища са сред най-модерните 
в Европа, като съвсем наблизо 
е и древният римски порт Ол-
бия, който днес се е разраснал 
в голям град. От него може да 
се отправите към най-извест-
ното място на северозападния 
бряг на Сардиния – Алгеро. Тук 
всичко забележимо и предста-
вляващо интерес за туристи-
те е съхранено от времето на 
четиривековното каталунско 
владичество - Катедралния пло-

щад, църквата „Св. Франциск“ и 
витите калдъръмени улички. По-
ради продължителното испанско 
влияние градът е известен като 
Барселонета - малката Барсе-
лона. 

И до днес

Алгеро е ограден от здрави  

крепостни стени,

порти и кули, като най-висо-
ката Торе де Сулис е 22 м. Торе 
ди Порта е събрала мултимеди-
ен разказ за историята на на-
селеното място, а Торе ди Сан 
Джовани е галерия за модерно 
изкуство. 

Можете да посетите и един 

страхотен природен феномен 
- Пещерата на Нептун. В голя-
мата зала попадате пред про-
зрачните води на Ламармора. 
По-нататък Ви очакват Залата 
с руините и впечатляващи пе-
щерни образувания. 

На север от града може да се 
насладите на прекрасните пла-
жове и отново на живописни пе-
щери, до които се стига с лодка. 
Алгеро е подходящ и за практи-
куване на водни спортове, като 
сърф, кайтсърф, уиндсърф, водни 
ски, каяк и др. 

Ако сте в Сардиния, можете 
да се потопите и в историята 
на острова. Тя до голяма степен 
се припокрива с тази на 

столицата Каляри,

разположена на бреговете 
на Залива на ангелите. На ези-
ка на местните жители името 
на града означава „замък“. Пър-
вите заселници на мястото са 
били финикийците, дошли около 
VII век пр.н.е. Античният град 
Каралис имал стратегическо 
място – между морето и пло-
дородната равнина, ограден от 
две блата, които затруднявали 
достъпа на враговете. Той се 
славел и с морското си приста-
нище, от което тръгвали кора-
би за Африка. През III век пр.н.е. 
Каляри е завладян от римляните, 
но продължавал да бъде столица 
на Сардиния. След влизането на 

града в състава на обединена 
Италия той преживява бурно 
развитие. В края на XIX век били 
построени множество сгради в 
стил ар нуво с примес на тради-
ционни сардински декоративни 
елементи. В историческия цен-
тър на Каляри можете да види-
те средновековните кули Торе 
ди Сан Панкрацио и Торе ди Еле-
фанте, църквата „Санта Мария 
ди Бонария“, палеохристиянска-
та базилика „Сан Сатурнино“ и 
Катедралния събор от XIII век 
с безценна златна мозайка. От 
бастиона Сан Реми се разкрива 
запленяващ изглед към столица-
та и залива. На 40 км от Каляри 
е курортното градче Виласими-
ус, което привлича любителите 
на гмуркането. Тук са останки-
те на 4 потънали кораба, има и 
подводни рифове.

Интересно за Сардиния е, че 
това е родината на античната 
и загадъчна цивилизация на ну-
рагите, от които до наши дни 
са се съхранили многобройни 
мегалитни кули и археологически 
артефакти. Мегалитните кули 
са били построени между 1500 и 
500 г. пр.н.е. Те са служели за жи-
лища, крепости и храмове и по 
форма представляват пресечен 
конус с височина 20 м. Открити 
са около 7000, но според учени-
те са наброявали между 20 и 30 
хиляди, разположени в североза-
падната и южна централна част 
на острова.

Невероятните плажове на Сардиния

Панорама към Порто Черво

Китните улици на Алгеро

Изглед към пристанището на КаляриТоре ди Елефанте в Каляри

Една от трите кули в Алгеро

Пещерата на Нептун



36 Ñòðîèòåë

BCC organizes and supports charitable initiatives

The standardized tender documentation 
in “Water” sector has been approved

ACCENTS friday, 14 september 2018

Minister of Finance approved by 
Order No ЗМФ-827 dated 4 Sep-
tember 2018 the standardized doc-
uments and requirements for award-
ing public procurement contracts 
for engineering (design and con-
struction) of waste water treatment 
plants (WWTPs) and water supply 
and sewerage networks. Starting 
from September 10 2018, they are 
binding for the contracting authori-
ties in awarding public procurement 
contracts for infrastructure projects 
in the “Water” sector, financed by 
national funds or under the Opera-
tional Programme “Environment” 
2014-2020, Operational Programme 
"Regions in growth" 2014-2020 and 
the Programme “Rural Develop-

ment” for the  2014-2020 period.
The entire package of docu-

ments accompanying the public 
procurement implementation in 
the water sector has been devel-
oped jointly by experts from the 
Ministry of Environment and Water 
(MOEW) and the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC). "The 
approved standardized documents 
result from the constant efforts and 
the commitment of the Chamber's 
management to improve the legal 
basis in the construction and invest-
ment process, for clear rules and 
transparency in the tendering pro-
cedures, and from the good com-
munication with the team of MOEW 
and OPE. I do believe that the good 

example from the water sector will 
be multiplied in the other spheres 
of construction as well", comment-

ed for the “Stroitel” newspaper the 
Chairman of Section "Hydro-techni-
cal construction, water supply and 

sewerage systems" Eng. Blagoy 
Kozarev, member of the Executive 
Bureau and the Management Board 
of the BCC.

In several successive issues 
the "Stroitel" newspaper will pub-
lish  the standard documents and 
requirements. The first portion will 
include the public procurement 
package for awarding the construc-
tion of water supply and sewerage 
networks. We will then present to 
you the standardized documents 
and requirements for WWTP and 
water supply networks engineer-
ing. The final portion will cover 
procurement documents related to 
the FIDIC Construction Supervision 
Package.

The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) is a rec-
ognised  branch organisation, 
that has established itself 
over the years as a defender 
of the interests of the sector, 
and as a sought and neces-
sary partner of the institu-
tions, and as a responsible 
factor in the public life of the 
country. Charitable activities 
of BCC, occupying an im-
portant part of the organiza-
tion's work, proof that. BCC 
organizes and participates in 
a number of charitable ini-
tiatives, providing expert and 
financial support. Guided by 
the conviction that the branch 
organization of the build-
ers is socially responsible 

as well, the management of 
the Chamber and the mem-
ber companies are among 
the first to react in case of 
natural disasters by assisting 
the institutions, local authori-
ties and citizens. Tradition-
ally, the industry is dedicated 
to preservation of Bulgarian 
roots. From the time of Kolyu 
Ficheto to the present day 
the Bulgarian builders do-
nate, without sparing money, 
efforts and time for the reali-
zation of noble undertakings.

The  real i zed  by  the 
Chamber initiatives in pub-
lic benefit are numerous at 
both central and local level. 
We present here to you some 
of the most important char-

ity initiatives of BCC, realized 
thanks to the Bulgarian con-
struction companies, mem-
bers of the chamber.

Hitrino

On 10 December 2016 
around 5.45 a.m. in the area 
of the Shumen railway station 
of Hitrino there was an explo-
sion of a tanker train carrying 
LPG. As a result of the inci-
dent there were seven vic-
tims. The station building, the 
nearby buildings and vehicles 
were demolished. Damages 
were made also to more than 
20 houses. The Chamber 
was among the first organi-
sations that have responded 

and offered assistance after 
the incident. In the evacu-
ated village of Hitrino, to-
gether with Prime Minister 
Boyko Borissov, representa-
tives of BCC were involved 
in monitoring the rescue and 

emergency restoration works 
progress in order to check on 
the site how the industry can 
be useful.

During an extraordinary 
meeting of the Executive 
Bureau of the Construc-

tion Chamber held after the 
tragedy, the organization 
decided to participate in the 
recovery of the burnt down 
village. BCC set up a dona-
tion account to raise funds 
to overcome the damages in 
the village, by putting in it the 
first BGN 50 thousand. On 
the initiative of the Chamber 
companies members of BCC 
had undertaken to build gra-
tuitously eleven houses. The 
houses are donated by: “AT 
Engineering – 2000”, “GP 
Group” , GBS (Glavbolgar-
stroy), “Planex”, “Geostroy”, 
“Geotechmin”, “Hydrostroy”, 
“Midia”, “Bildnix”, “Trace 
Group”, “AM Shumen” and  
“Cristalna voda”. 

Eng. Krassimir Papukchiiski, General Director of the 
National Railway infrastructure Company (NRIC):

D.Sc.(Econ.) Nikolay Ivanov, Chairman of the Management 
Board of RSBBA and member of BCC Management Board:

Eng. Papukchiiski,  the bids for the 

modernization of Elin Pelin – Kostenets 

railway line were recently opened within the 

contractor selection procedure, which has 

been delayed due to appeals. When do you 

expect the builders to be selected and the 

implementation of the project to start? Is 

there a risk for his funding?

The Selection Committee is expected to 
complete its work by December 6th, which 
means that a contract with the selected can-
didates can be signed by 5 January 2019 
and the implementation of the project for the 
modernization of the railway line between Elin 
Pelin and Kostenets to be launched.

When appealing the public procurement, 
there is a significant risk of losing funding for 
the project. In such case, the National Rail-
way Infrastructure Company (NRIC) is ready 
to stage the implementation of the project, i.e. 
to implement only part of the activities in this 
programming period, while the construction 
works for which there is not enough techno-
logical time, to be completed after 2023.

The 8-th discussion forum “Construc-

tion in 2019 – prospects and challenges", 

organized by the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) and the “Stroitel” Newspa-

per will take place on 26 September 2018 

and we hope you will join it. What would you 

like to share with the Chamber's representa-

tives at this event?

For the first time NRIC will participate in 
the discussion forum, organized by BCC and 
“Stroitel” newspaper, as a full member of the 
Chamber.

I hope the good cooperation between us 
will continue in the future and together to find 
successful solutions of mutual interest, al-
ready as equal partners.

Do you think a new policy is needed to 

ensure better safety on our roads?

Quite often we ask ourselves why the 
death rate on our roads is over 95 killed per 1 
million inhabitants whereas the average indi-
cator for the Member States of the European 
Union is 49. Of course there are also coun-
tries where this indicator is about 30. The rea-
sonable approach is to find out why they have 
achieved such a level, bearing in mind that 
the situation on the roads there 25-30 years 
ago was similar to current one in our country. 
It is common ground that they have adopted 
another philosophy for ensuring the safety of 
traffic – the so-called. Vision Zero, which had 
helped to achieve significantly better safety 
on their roads.

What would you say as conclusion?

All RSBBA experts will continue to work 
towards the main goals of the Association, 
namely:

-Participate in the process of improving 
road safety in order to protect the health and 
life of road users.

-Interact with the legislative and executive 
authorities by means of substantiated propos-
als for updating the regulations and technical 
requirements related to the road safety.

-Harmonization of Bulgarian road safety 
standards with the European and the interna-
tional standards and requirements, etc.

I would use the opportunity to wish all 
readers of the "Stroitel" newspaper, the man-
agers of construction companies, as well as 
their employees, workers and families a lot of 
health and prosperity!

Starting from 10th September 2018 they become obligatory for the public procurement 
contracting authorities for infrastructure projects in the water sector financed under OPE, 
OPRD, RDP and with national funding
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След близо два месеца прекъсване на 11 сеп-
тември 2018 г. стартира VII сезон на Българска 
строителна футболна лига (БСФЛ). Както вина-
ги, основен медиен партньор на турнира ще бъде 
вестник „Строител“. 

Шампионите от „Инфра Холдинг“ се изпра-
виха срещу непретенциозния тим на АПИ и за-
почнаха защитата на титлата си с категорич-
на победа от 9:3 след 4 гола на Георги Асенов, 
хеттрик на Димитър Димитров и по едно попа-
дение на Валентин Маринов и Николай Димитров 
за „холдинга“, а Иван Мирчев отбеляза хеттрик 
за „агентите“.

Сребърните медалисти от последните 3 
сезона – отборът на „Бокал“, стартираха с по-
беда с 6:3 над „Главболгарстрой“. Като главно 
действащо лице за „Бокал“ беше Расим Рашид, 
вкарал 3 гола в противниковата врата. Другите 
три попадения за „бокалци“ реализираха Георги 
Боянин, Георги Кундурджиев и Васил Стойнов. За 
„Главболгарстрой“ точни бяха Мартин Стоев, 
Пламен Яначков и Георги Политов.

Дербито на кръга изиграха селекциите на 
„Ромстал ХЕС“ и „Марибор строй“, които до по-
следно в миналия сезон се бориха за бронзовите 
отличия, но в крайна сметка ги взеха „Марибор 
строй“. Сега победител с 6:4 бе селекцията на 
„Марибор строй“, след като Огнян Милеков заби 
хеттрик, Борислав Беширов добави два гола, а 
един реализира Стоян Милеков за победителите. 
Единствената утеха за „ромсталци“ бяха чети-
рите попадения на Дилян Василев.

Шампионът на Първа дивизия - „Пайп Сис-
тем“, претърпя пълно фиаско и инкасира загуба 
с 8:1 от „Каммартон България“, след като Спа-
симир Наков и Славчо Теодосиев поразиха целта 
по 4 пъти, а Денис Борисов отбеляза почетното 
попадение за „Пайпа“.

Победната си серия от миналия сезон продъл-
жава тимът на Cordeel Bulgaria, като този път 
разгроми „Кондекс“. Резултатът от 4:1 Cordeel 
Bulgaria постигна след хеттрик на Петър Хала-
чев и един гол на Милен Кръстев, а за загубили-
те точен беше дебютантът Ивелин Колев.

 „Контракт сити“ реализира впечатляваща 
победа от 4:0 над „Теразид“ след 3 гола на Галин 
Петков и един на Ерсин Георгиев. Галин Петков 
посвети своя хеттрик на вярната публика, която 
подкрепяше отбора през цялото време на среща-
та, предвождана от Димитър Лазаров.

Новосформираният тим на Old Boys претърпя 
първата си загуба в лигата. След като в първи-
те 15 минути поведе с 3:0 над „Монтаж Стро-
ителни Конструкции“, след два гола на Петър 
Ванков и един на Михаил Димов допуснаха обрат 
в резултата до 3:4 след точни изстрели на „мон-
тажниците“ Александър Генов, Аврам Раклеов, 
Цветомир Илиев и Калин Митев.

Най-добър старт за сезона направи отборът 
на „Ергодом“, който победи с 14:0 над „Архите-
ктурното студио Стивън Джордж“. Имената 
сред голмайсторите записаха всичките полеви 
играчи на „Ергодом“ – Георги Рашев (4), Свето-
слав Димитров (3), Станислав Божилов (2), Райко 
Глухарски (2), Юлиян Колев (2) и Йордан Дими-
тров (1).
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Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Кметът на община 
Враца Калин Каменов и 
Валери Божинов офици-
ално подписаха договора 
на футболиста с „Ботев“ 
(Враца) до края на годи-
ната. Пред камерите на 
национални и местни те-
левизии двамата си стис-
наха ръцете в името на 
едно полезно за клуба и иг-
рача партньорство през 
идните месеци.

„Излишно е да пред-
ставяме Валери Божинов 
или да обясняваме колко 
ще бъде полезен за „Бо-
тев“ (Враца). Със сигур-
ност всяко негово поя-
вяване с нашия екип ще 
повиши интереса и към 
първенството в Първа 
лига. Медийното внима-
ние към преговорите ни 
през последните седмици 
го доказа“, заяви Каменов 
и допълни, че преговори-
те са приключили много 

бързо. „Валери Божинов 
е изключително прям и 
коректен мъж, с когото 
е удоволствие да се ра-
боти. Уверени сме, че ще 
даде всичко по силите си в 
името на клуба и успехите 
на терена. Темата с него-
вото привличане вече е в 
историята. Сега е време 
Божинов и всички остана-
ли футболисти в тима да 

върнат вниманието към 
това, което показват на 
терена”, коментира още 
Калин Каменов.

Наставникът Сашо Ан-
гелов също остана дово-
лен от така развилата се 
ситуация около Божинов 
и вярва, че той ще бъде 
изключително полезен на 
отбора с опита и класата 
си. 

Божинов се присъеди-
нява към „Ботев“ (Враца) 
като свободен агент, след 
като разтрогна договора 
си с хърватския „Риека“. 
На върха на кариерата си 
той бе играч на „Фиорен-
тина“, „Ювентус“, „Ман-
честър Сити“ и „Парма“. 
Най-много голове има с 
екипа на „Партизан“ – 23, 
и на „Лече“ – 17.

Бившите световни шампиони Ве-
селин Топалов и Гари Каспаров си раз-
мениха по една победа и две ремита 
на старта на супертурнира по шах-
мат 960, познат и като Фишер шах, 
в Сейнт Луис.

В надпреварата участват десет 
от най-силните гросмайстори в све-
та, а състезанието ще протече в 
общо 20 кръга - 6 по ускорен шах и 14 
блиц. В първите три дни участници-
те ще имат по две партии блиц и две 
ускорен шах, а в последния четвърти 
ден ще изиграят 14 кръга блиц. Освен 
това жребий ще определя двойки на 
всеки 4 кръга.

В първия ден от надпреварата 
безспорно най-интересният мач бе 

този между Топалов и Каспаров. В 
двубоите на блиц руснакът постигна 
победа с черните фигури, а другата 
партия завърши наравно. Топалов оба-
че успя да вземе реванш в ускорения 
шах, където бе по-добрият с белите, 
и реми с черните.

Според формулата на турнира 
точкуването в блица е стандартно 
- 1 точка за победа, 0,5 т. за реми 
и 0 т. за загуба, докато в ускорения 
шах се дават по 2 т. за победа, 1 т. 
за реми и 0 т. за загуба. В класира-
нето към момента води американе-
цът Уесли Со с 4,5 точки, следван от 
французина Максим Вашие-Лаграв с 
4 т., докато Топалов, Левон Аронян 
(Армения) и Хикару Накамура (САЩ) 
имат по 3,5 т.

При шахмат 960 началната пози-
ция на фигурите на първа и осма ли-
ния е различна спрямо стандартната 
- топ, кон, офицер, дама, цар, офицер, 
кон, топ. Наградният фонд на турни-
ра, който продължава до 14 септем-
ври, е 250 000 долара.

Григор Димитров е пър-
вият поставен в основна-
та схема на тенис турни-
ра от сериите АТР500 във 
Виена. В листата го след-
ват Доминик Тийм, Кевин 
Андерсън, Джон Иснър, Кей 
Нишикори, Фабио Фонини, 
Кайл Едмънд, Борна Чорич 
и Люка Пуй, което прави 

списъка доста впечатля-
ващ за събитие от този 
ранг. Сред участниците 
са и Хьон Чонг, Франсис 
Тиафо и Карен Хачанов.

Турнирът във Виена ще 
се проведе между 22 и 28 
октомври. Григор Дими-
тров никога не е участвал 
там и може да надгради 

над актива си в световна-
та ранглиста. Преди това, 
между 21 и 23 септември, 
Димитров ще бъде част 
и от отбора на Европа в 
изключително престиж-
ната надпревара за „Купа 
Лейвър”, където ще е със 
съотборници Роджър Фе-
дерер, Новак Джокович, 
Александър Зверев, Давид 
Гофен и Кайл Едмънд. Капи-
тан е Бьорн Борг, а в От-
бора на света ще участ-
ват Хуан Мартин дел 
Потро, Андерсън, Иснър, 
Шварцман, Джак Сок и 
Ник Кирьос, предвождани 
от Джон Макенроу.

Гришо в момента е в 
Ню Йорк и няколко пъти 
тренира с един от дълго-

годишните си приятели и 
идоли Андре Агаси. Меж-
дувременно схемата на 
„Мастърс” в Париж (от 27 
октомври до 4 ноември) 
все още не е известна, но 
организаторите разпрос-
траниха постер на Григор 
Димитров и Доминик Тийм, 
призовавайки феновете да 
си купуват билети.

Освен това хаско-
влията отказа участие 
на турнира от сериите 
АТР250 в Стокхолм (15 - 21 
октомври), където е шам-
пион от 2013 г. и двукра-
тен финалист, включител-
но миналия сезон - това 
означава, че той ще се 
раздели с още 150 точки 
за световната ранглиста.

Шампионът в Азиатските игри 
през 2018 година – Иран, стартира 
силно участието си на Световното 
първенство по волейбол за мъже с 
експресна победа над Пуерто Рико с 
3:0 (25:19, 25:14, 25:18) в зала „Кон-
гресна” на ДКС във Варна.

Възпитаниците на Игор Колако-
вич, които са следващите съпер-
ници на България в надпреварата, 
показаха класа, но без да разкриват 
на 100% своите пълни възможнос-
ти. Въпреки този факт разпреде-
лителят на „персите” Сайед Мир 
Маруфлакрани беше пълновластен 
господар на игрището и вдигаше 
перфектно топката от която и да 
е зона на терена.

След изиграването на първите 
две срещи в групата България и 
Иран имат по една победа, а Фин-
ландия и Пуерто Рико са с по една 
загуба.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИТЕМАИНТЕРВЮ
Планът „Юнкер“ надхвърли 
първоначалната цел от 
315 млрд. евро инвестиции

Доц. д-р Миглена Павлова, 
изп. директор на Агенцията 
по обществени поръчки

Картахена – 
плажове и история 
на Средиземно море

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 
„Печатни медии“

Почетен плакет на 

ВСУ „Любен Каравелов“

2017 г.

Юбилеен плакет на 

ВТУ „Тодор Каблешков“

2017 г.

Специален приз 
„Скритото добро“ 

на Столичната 
община, 2017

Годишната награда 
на ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет 
за публикация в централния печат на 

правна тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. 
на Националната 

асоциация на 
медиаторите и 

Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията
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Елица Илчева

Светлосиньо електри-
ческо возило в ретро стил 
ще конкурира „Тесла“. То 
е изобретение на руския 
оръжеен концерн „Калаш-
ников” и бе представено 
на изложението „Армия 
2018” в Москва. Производи-
телите на най-известно-
то автоматично оръжие в 
света говорят без излиш-
на скромност за „супер 
автомобил“, който щял да 
нареди концерна рамо до 
рамо с пионерите в бран-
ша. Компанията твърди, 
че моделът на име 

CV-1 може да изминава  

350 км с едно зареждане на 

акумулатора. 

Що се отнася до дизай-
на, CV-1 доста прилича на 
един съветски автомобил 
от 70-те години, наричан 
ИЖ-21252 „Комби“ (по име-
то на завода в Ижевск), 
чието купе е ползвано за 
база. 

Както се съобщава, 
чрез този проект „Калаш-
ников“ тества собствена 
технология за електри-
чески супер автомобил. 
„Това ще ни позволи да се 
наредим редом до светов-
ните производители на 
електромобили и да се кон-
курираме с тях. При създа-
ването на нашия концепт 
ползвахме вдъхновение от 
световните лидери”, е ко-
ментирал представител 
на руския концерн.

Прототипът разчита 

на задвижване с номинал-
на мощност 220 киловата 
(пиковата е 500 киловата, 
или 680 к.с.), който черпи 
електричество от бате-
рии с капацитет 90 kWh. 

За модела е разработен 

революционен инвертор, 

който тежи само 50 кг 
и отдава до 1,2 мегавата.

„Калашников” са създа-
ли и собствена система 
за управление на електро-
никата на силовата уста-
новка, включваща модулно 
управление на клетките 
на батерията, която поз-
волява достигането на 
2000А по време на преза-
реждане. 

Това не е първият из-
ненадващ опит на „Ка-
лашников” да навлезе в 
непознати води. Наско-
ро концернът представи 
модна колекция. Има дори 
чадъри и калъфи за смарт-

фони с логото на „Калаш-
ников”. По-рано марката 
показа и 

компактен градски  

електромобил, 

способен да измине до 
150 км, както и хибридно 
бъги.

С в е т л о с и -
ният цвят, ог-
ромната право-
ъгълна решетка 
на  бронята  и 
дръжките на вратите в 
ретро стил обаче пре-
дизвикаха смесени ре-
акции .  В  социалните 
мрежи могат да бъдат 
прочетени всякакви ко-
ментари и определения - 

от „Кибер-пънк” до „ИЖ-
Зомби”. 

Все още няма конкрет-
ни сведения за цената на 
возилото. Не е ясно също 
така кога ще бъде пусна-
то в продажба. 

„Òåñëà“
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За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Колега, кой беше 
вторият закон  
на Нютон?

- Но колега, аз съм 
следвал физика,  
а не право.

Планът „Юнкер“ 
позволява на 

трупата на 
ЕИБ да финансира 

операции
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


