
Приложение №1

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
за изпълнение на обществена поръчка е предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с 
реализацията на проект “Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 

„Приказка без край“, находища се на ул. „Васил Друмев“ № 34“

I. ОБЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Нормативни документи при разработването на техническата спецификация:
• Закон за устройство на територията/ЗУТ/;
• Наредба №  3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството от МРРБ;
• Наредба №  2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтаж ни работи;
• Наредба №  2 от 31.07.2003 г. за въвеж дане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтаж ни работи, съоръжения и строителни обекти;

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти;

• Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтаж ни  
работи;

• Наредба №  РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 
февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

• Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 
предмета на този договор.

2. Охрана и осигуряване на безопасност на труда
Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

1. не са навършили 18 години;
2. не са преминали предварителен медицински преглед;
3. нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност;
4. не са инструктирани и обучени по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд;
5. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
6. не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки 

и лични предпазни средства;
7. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага,
8. не са в трезво състояние или под влияние на упойващи вещества;
9. са неправоспособни лица за управление на механизация, а длъжността им го изисква.

Изпълнителят на строително-монтажните работи е длъжен да създаде всички нормални 
изисквания и условия за безопасен труд на обекта.

Изпълнителят трябва да представи План за безопасност и здраве, спазващ задължително 
всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба №  2 на М ТСП  и МРРБ за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (МИЗБУТИСМР) от 22.03.2004 
год., в сила от 5.11. 2004 год.

Изпълнителят трябва да отговаря за дейностите, изброени по-долу:



- Всички служители и работници, работещи на обекта, да бъдат предварително запознати със 
специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително да бъде проведен „Периодичен 
инструктаж”, съгласно Наредбата за инструктажите;

- Преди започване на работа, в зависимост от характера й, работниците трябва да бъдат 
снабдени с изправни инструменти, специално облекло и лични предпазни средства;

- Строителните машини и инвентарните приспособления, трябва да отговарят на характера на 
работата и да се пускат в действие, само след като предварително е проверена тяхната изправност;

- При преместването на машините, трябва да са вземат мерки против всяка възможност за 
тяхното самостоятелно преместване, преобръщане под действието на собственото им тегло, 
натоварване от вятър или други фактори;

- Довозването и извозването на персонала на и от обектите да става само с оборудвани за 
целта превозни моторни средства;

Предвидено е при полагане на кабелите, трасетата да се изграждат в съответствие с 
изискванията на „Правила и норми за полагане на подземни и надземни проводи и съоръжения”.

В случаите, когато кабелите пресичат улични платна и тревни и дървесни насаждения, същите 
ще се полагат в тръби замонолитени от всички страни с подложен бетон В 15. Отстоянието от 
дънерите на дървесните и храстовидни насаждения ще бъде съгласно изискванията - 2 м. /1м/.

Защитата от влияние на електромагнитните полета и лъчения, ако има такова, се решава 
конкретно.

След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще бъдат премахнати 
в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от ЗУТ.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът и 
инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да се ползват от лица с 
необходимата квалификация.

Строителните отпадъци да се извозват, съхраняват и депонират на определените от 
възложителя места.

Да се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и лични предпазни 
средства.

Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не 
по предназначението им, както и такива с изтекъл срок на годност.

Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява безопасност на 
всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп 
на строителните машини.

3. Материали
Изпълнението на строителните дейности трябва да се извършва с материали на Изпълнителя, 

отговарящи на изискванията съобразно съответните стандарти. Вложените материали при 
извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, следва да 
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти.

Изпълнителят е длъжен да доказва, че е използван само материал, който удовлетворява 
техническите изисквания към материалите, визирани в специалното законодателство. Възложителят 
има правото по всяко време да прави проверка на влаганите строителни материали. В случай на 
съмнения или противоречия, допустимо е Възложителят да изиска от Изпълнителя доказателство за 
вложените материали, предоставено му от сертифицирана лаборатория. Изпитването на материалите 
е за сметка на Изпълнителя.

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 1 ЗУТ са 
изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на 
хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които 
се отнасят до предвидими въздействия.



Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите 
характеристики на строителните продукти, са:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранепие (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, 
които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено 
съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената 
или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 
такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултант, 
упражняващ строителен надзор на строежа.

Строителните материали, изделията, оборудването и други да се транспортират и складират на 
строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова 
норма. Забранява се складирането и разтоварването на материали, детайли и изделия по пътните 
платна, възпрепятстващи движението.

Товаренето, транспортирането и разтоварването да се извършва под ръководството на главния 
специалист по механизация на организацията или техник на обекта.

Забранява се използването на машини, които нямат звукова или светлинна сигнализация.

При изпълнението да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО и с чл. 169 от 
ЗУТ, както следва:

• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции 
и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и 
сеизмични натоварвания;

• безопасност в случай на пожар;
• хигиена, здраве и околна среда;
• достъпност и безопасност при експлоатация;
• защита от шум;
• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
• устойчиво използване на природните ресурси.



4. Изисквания за качество и работа
Всички доставени материали и др. необходими по време на изпълнение на настоящата 

поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат - нови продукти/ първа 
употреба.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на 
Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените 
технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози. Доставените материали 
трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще се влагат в работите, трябва да бъдат 
доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с 
наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Всички материали следва да бъдат съгласувани с Възложителя и при възникнала промяна от 
първоначално одобрения проект и техническо предложение да се търси съгласуване освен с 
Възложителя и с проектантите, изработили проекта.

След приключване на строително-монтажните работи всички ненужни отпадъчни материали 
се използват до определените за целта разтоварища или предават по установен ред за вторична 
преработка.

Възстановяват се прилежащите пътни и тротоарни настилки.

5. Изисквания за Технология на изпълнението
Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на Ръководителя 

на проекта, техническия ръководител на обекта и техническите ръководители по съответните части. 
Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР.

6. Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите. Нови видове 
работи

Възникналите допълнителни и непредвидени видове работи предварително се съгласуват с 
Възложителя.

Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните 
количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на 
изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи трябва да става в присъствието на представител на 
Изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването, ще 
се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени 
от Възложителя количества работи.

7. Одобряване на работите
Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя, след като напълно са завършени 

от Изпълнителя, съгласно КС и детайли, съгласно спецификациите на материалите или продуктите 
удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

8. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните 
количества и видове работи

След измерването при необходимост, количествата на извършените работи се доказват с 
документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, пример:
- Актове за скрити работи;
- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;
- Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи -  формата ще бъде 
предоставен от Възложителя след подписването на договор за изпълнение.

При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими документи съгласно 
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.



9. Дейности за осигуряване на пожарна безопасност
Обектите се подразделят на класове по функционални пожарна опасност и на категории по 

пожарна опасност съгласно Наредба №  1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Правилата и нормите се прилагат за обекта. Пожароопасните материали и леснозапалими 
течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на 
нормативните изисквания за ПБ.
За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка да се следват следните 
изисквания:

Строителят разработва и утвърждава инструкции за:
- Безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата 
за работа;
- Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и правилата и 
нормите за ПБ на такива обекти.

В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или техническият 
ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН.

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, означени със 
съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове с вода или пясък.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и 
паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните 
уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или 
прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни 
уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се 
получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита 
не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения. 

Не се допуска:
■S използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други 

горивни устройства;
S  съхраняването в строителните машини в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, 

горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи 
на изискванията на ПБ;

■S доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и 
горими течности, освен когато са създадени необходимите условия за това при спазване на 
съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;

S  паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както 
и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- или взривоопасни; 

•S подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на 
замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи, с открит огън, 
електронагревателни уреди и др.;

■S окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други 
части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или 
нагревателни уреди;

■S използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за направа на абажури за 
осветителни тела.

10. Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност
Управителят на фирмата и ръководителят на обекта носят отговорност за:



- създаване на организация за осигуряване на Пожарна безопасност и за поддържане на 
обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните 
актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;

- поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо 
обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на 
пожарогасителите съгласно НАРЕДБА № 13-2377 чл. 21 и 23;

- осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; бр. 4 от 2010 
г.; и зм ., бр. 25 от 2010 г.);

- разработване на планове за осигуряване на Пожарна безопасност при организиране на 
мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност 
в обектите;

- поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти 
и водоизточници;

- поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за 
експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

- незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, 
които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и 
проводниците, отказ на автоматични системи за управление.

- поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на 
проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както 
и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

За спазване на правилата и нормите за Пожарна безопасност ръководителите на обекта:
- отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на 

други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;
- определят с писмена заповед или по силата на сключен договор длъжностни лица със 

съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на 
правилата и нормите за ПБ.

11. Опазване на околната среда
Необходимо е да се има предвид, че строителните работи причиняват неудобства за хората. В 

следствие на това особено важно изискване, с което Изпълнителят трябва да се съобрази е да сведе 
до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи.

Препоръки, които трябва да се спазват от Изпълнителя с цел намаление на щетите и 
замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие на околната среда:

1. Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички 
работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

2. Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е 
задължителна за работниците.

3. Опазване на съществуващите дървесни видове и храсти на прилежащите пространства, кътовете 
за игра и отдих и др.

4. Спазване на всички указания и наредби за здраве и безопасност на работното място.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

1. Обектът “Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на Д Г №  191 „Приказка без край“, 
находяща се на ул. „ Васил Друмев “ №  3 4 “ включва:

• Направа на нова хидроизолация на покрива, включително демонтаж на съществуващата;
• Направа на нови покривни ламаринени обшивки;
• Ремонт на комини;
• Ремонт на мълниезащита;



• Направа на ново покривно водоотвеждане, включително демонтаж на съществуващоти;
• Частичен ремонт на водопроводна инсталация за студена и топла вода, включително 

топлоизолация на тръбите;
• Частичен ремонт на канализационна инсталация;
• Мазачески и бояджийски работи;
• Проби и изпитвания на инсталациите;
• Временно обезопасяване на обекта;
• Почистване на обекта, натоварване и извозване на отпадъците.

2. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта да бъде съобразено с 
изискването за осигуряване на безопасност на персонала, обучаемите и посетителите на детската 
градина и на нормални условия за работа, с оглед необходимостта от работа по време на 
провеждане на занятия.

3. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и не 
повече от 50 (петдесет) календарни дни.



ОБРАЗЕЦ M l .

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет 
и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМ И И ГОСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20. ал. 3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата 
на ДГ № 191 „Приказка без край“, находяща се на ул. „Васил Друмев“ № 34“ ,

Долуподписаната Милена Георгиева Георгиева

(трите имена)

в качеството си на Управител в/на „Билд Инж енеринг 77“ ЕООД, ЕИ К (БУЛСТАТ) 
200487072, със седалище и адрес на управление: гр.София 1836, бул.Владимир Вазов
№90, ах.А, ап.4,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на 
Възложителя и Техническите спецификации.

1. Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). касаещи определената 
категория строителство.
2. Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР. съоръжения и строителни обекти.
3. В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на 
чл.169 а от ЗУТ.
2. Да сключим и да поддържаме по време на изпълнението на строителните работи за 
своя сметка застраховка "професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията 
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. 
бр. 17/2004г.).

4. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата 
техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
обществената поръчка:

4.1. Общ срок за изпълнение на строително -  монтажни работи /СМР/, за обект: 
“Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 „Приказка без 
край“, находяща се на ул. „Васил Друмев“ № 34“ 30 /тридесет/ календарни дни, в 
т.ч.:

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително- 
монтажните работи.

Линейният график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ следва да 
показва сроковете на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична 
последователност и взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и 
технически ресурси. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид 
необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан 
критичния ПЪТ. ч V  ' ;

5. Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:



Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ЗА  И ЗП Ъ Л Н Е Н И Е  НА
П О РЪ Ч К А Т А

Обект: “Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 
„Приказка без край“, находища се на ул. „Васил Друмев“ № 34“

С настоящото. Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от 
Вас поръчка. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички 
нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в, обявлението и указанията за възлагане.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно 
съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото 
законодателство и представения проект на договор.

Приемаме да изпълним поръчката за срок от 30 календарни дни. Всички дейности ще 
бъдат съгласувани с Възложителя, и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно 
КСС-договор, техническите спецификации и настоящата оферта.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ВИДОВЕ  
ДЕЙНОСТИ

1.1. Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности.
Изпълнението на подготвителните дейности е от съществено значение за 
планирането и осигуряването на оптимални условия за изпълнение на СМР и 
елиминира до голяма степен вероятността от поява на непредвидени обстоятелства, 
като гарантира качественото и в срок изпълнение на СМР. Подготвителни работи ще 
започнат веднага след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна 
площадка. Изпълнението на подготвителните работи предвиждаме да обхващат 
следните дейности:

• Монтиране на временна предпазна ограда
• Устройване на временен офис;
• М обилизиране на техника, работна сила и депониране материали;
• Оформяне на склад за материали;
• Доставка на контейнер за строителни отпадъци;
• Доразработване на план за Безопасност и здраве и направа на инструктажи.

1.1.1. Подготовка на строителната площадката и обезопасяването й.
Площадката ще се обезопасява поетапно в зоните за работа. Изключително внимание 
ще се обърне на мерките за недопускане на каквото и да е застрашаване на здравето
на децата и персонала в сградата на ДГ 191 „Приказка без край“, София и
приминаващите покрай обекта лица по време на строителния процес. Стриктно ще се 
следи за обозначаване със съответната маркировка на зоните на работа, загражденията и 
сигналните ленти, за недопускане на външни лица, особено деца ца работната площадка. 
Складирането и транспорта на строителните материали и отпадъци ще се съобразява с 

мерките за недопускане създаване на затруднения за децата,персонала, родители и др.. 
Ще се монтира инфтррмационна табела н а ^ р Д а  на обекта.



Налична функционираща инфраструктура
На обекта съществува изградена инфраструктура -  пътища за достъп, вода, 
електрозахранване, канализация.
Обектът разполага с вода за строителни нужди и електрозахранване. През етапа на 
подготовка на площадката ще се регламентират взаимоотношенията между Изпълнителя 
и Възложителя на базата на договор за захранване с ел. енергия и вода.
За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка 
Изпълнителят ще се консултира и ще работи в тясно сътрудничество с представителите 
на Възложителя.
Подготовка за изпълнение и организационен план
Включва дейностите преди започване на строително-монтажните работи на обекта:

• Уточняване на всички конкретни изпълнители по дейности и дати, 
съобразно графика за изпълнение на СМР;

• Запознаване на техническите лица с техническата документация, плановете 
и графиците за работа, мерките за безопасна работа;

• Съгласуване на плановете за безопасност, графиците и начина на работа с 
общинските власти;

• Уточняване местата за разтоварване и складиране на материали, плановете 
за доставки, начина и местата за събиране и извозване на строителните 
отпадъци;

• Поръчки на материали, консумативи, инструменти;
• Изготвяне списъци на монтажници и строители по срок за изпълнение и 

видове работа;
• Изготвяне списък на ангажираните за работата транспортни средства, 

скелета, съоръжения, инструменти;
• Уточняване на транспортните маршрути, местата за извозване и депониране 

на отпадъците;
• Уточняване мерките за контрол на качество, безопасна работа, изпълнение 

на сроковете, опазване на околната среда;
• Настаняване на персонала на дата, предхождаща началото на работите;
• Инструктаж на работното място. Запознаване с плановете за безопасна 

работа, пътищата за евакуация и мерките за хигиена;
• Доставка и разтоварване на обекта на първоначално необходимите 

материали и съоръжения;
• Обезопасяване на зоните на работа - сигнални ленти, заграждения, табели и

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. (ПРОДЪЛЖ ИТЕЛНОСТ 30 КАЛ. ДНИ ).

Посведователността на изпълнение на СМР е представена в приложения линеен 
график за изпълнение. Дейностите са предвидени да се изпълняват паралелно -  
вътренши и външни строителни работи.

СМР които ще се изпълняват са:

др-;
1.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА. ТЕХНОЛОГИЧНА

• Направа на нова хидроизолация окрива, включително демонтаж на



• Направа на нови покривни ламаринени обшивки;
• Ремонт на комини;
• Ремонт на мълниезащита;
• Направа на ново покривно водоотвеждане. включително демонтаж на

съществуващите;
• Частичен ремонт на водопроводна инсталация за студена и топла вода,

включително топлоизолация на тръбите;
• Частичен ремонт на канализационни инсталация;
• Мазачески и бояджийски работи;
• Проби и изпитвания на инсталациите;
• Временно обезопасяване на обекта;
• Почистване на обекта, натоварване и извозване на отпадъците.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: 

Покривни СМР

• Демонтажни дейности по покрив / хидроизолация, тенекеджийски работи -  
обшивки, улуци, водосточни тръби/ , демнгаж на метален разширителен съд, 
мълниезащитна мрежа и др.

• Ремонт на комини, одушници, капандури
• Направа на изравнителна циментава замазка
• Монтаж на улуци и водосборни казанчета
• Палагане на хидроизолация два пласта без посипка и с посипка, на газопламъчно 

залепване
• Възстановяване на мълниезащитна инсталация 

СМР по фасада

След приключване на работата по покрива ще се започне е дейностите 
по фасадата :

• възстановяването на паднала мазилка по фасада,
• ремонт и възстановяване на покривни и стенни корнизи
• боядисване с фасадна боя
• монтиране на водосточни тръби

Паралелно с дейностите по покрив и фасада, ще се извършват и строителните 
работи вътре в сградата а именно: 

Вътрешни СМР

• Покриване на мебели с полиетиленово фолио
• Направа на улеи в стени и подове
• Вътрешна водопроводна инсталация ПП тръби за студена вода до ф 32
• Вътрешна водопроводна инсталация ПП тръби за гопла вода до ф 32
• Вътрешна канализационна инсталация ф 50 с фасонни части
• Вътрешна канализационна инсталаци^ф 110 с фасонни части 

Д о с т а в ^  иДг^лагане на топлоизолация на тръби



Мазилка по стени и тавани
Ш пакловка по стени и тавани

Боядисване с латекс двукратно но стени и тавани

Събирането, почистването и изхвърлянето на строителните отпадъци ще се извършва 
ежедневно от всеки подобект описан по горе / покир. фасада и вътрешни дейности/ 
Окончателно почистване на обекта

С оглед въстановяване на нормалното функциониране на сградата и 
осъществяване на функциите си по предназначение, след завършване на строителният 
процес изпълнителят ще разчисти всички остатъчни материали и строителни отпадъци 
от помещенията и площадката и ще извози всички негови машини, механизация, 
временно оборудване и съоръжения извън района на обекта.

Техническото изпълнение на строителството ще бъде изпълнено в съответствие с 
изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на 
вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите 
строителни практики в България и в Европа.
Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 
169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на 
безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването 
на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Общите изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 
материали за трайно влагане в строежите, обект по проекта, са:

о Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите 
по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига 
осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните 
животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до 
предвидими въздействия; 

о Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху 
техническите характеристики на строителните продукти, са:
• механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
• безопасност при пожар;
• хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
• безопасна експлоатация;
• защита от шум;
• икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

о С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 
материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградата по проекта, ще 
имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба; 

о Строежът ще бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 
хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на 
околната среда при:
• отделяне на отровни газове;
• наличие на опасни частици или газове във въздуха; излъчване на опасна

радиация;
• замърсяване или отравяне на водата vата;
• неп твеждане на отпадъчни м, твърди или течни отп^ф}ьци;• неп



• наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 
строежа.

Демобилизация, демонтаж на временото строителство извозване на техниката;

Включва следните дейности:
Разформироване на механизация и на приобектовия офис 
Почистване и подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация 
"Временното строителство" - всички сгради, съоръжения и инсталации, 

определени в плана за безопасност и здраве, които са специално построени или 
приспособени чрез реконструкция и ремонти за нуждите на строителството през 
времетраенето му се премахват при завършването на обекта.
След приключване на строителството изградените временни съоръжения и инсталации 
се демонтират и изнасят извън района на строежа, а околното пространство се 
възстановява в

2. Технология на изпълнение на отделните видове СМР

С Полагане на битумен грунд

При изграждане на отделните покривни слоеве и при хидроизолирането на различните 
части от сградата се препоръчва предварително грундиране с битумен грунд. Битумните 
материали за горещо или студено полагане, или лепене, се захващат оптимално за 
контактната повърхност, която се образува след доброто изсъхване на битумния грунд. 
Течният битум може да бъде нанасян върху стени, подове, покриви, фундаменти или 
други конструктивни елементи на сградата.

Състав и действие на битумния грунд.

Битумният грунд представлява черна течна маса с голяма лепкавост, която се състои не 
само от битум. В нейния състав влизат още разтворители и някои други вещества и 
добавки. Този специален състав подобрява многократно адхезията на битумните 
мембрани (както и на всички други битумни продукти) към основи, които предварително 
са били грундирани горещо или студено с битумната течност. Тя е особено подходяща и 
за грундиране преди нанасяне на битумна боя, за подготовка на повърхностите за 
полагане на битумна обмазна хидроизолация или като защитно покритие върху стари 
битумни покрития. Битумният грунд е еластичен и се размазва с голяма лекота върху 
повърхността. Преди да се продължи със следващите работни операции, грундът трябва 
да се остави да изсъхне за около 3 - 4  часа.
Как се нанася битумният грунд.
Грундирането с водонепропускаемата битумна течност на желаната стена, под или 
покрив може да бъде изпълнено по различни начини -  с помощта на валяк, четка с мек 
косъм или подходяща пръскачка за вискозни течности. Непременно трябва да се 
съблюдава за това. съдържащите разтворители, продукти да бъдат употребявани само на 
открито. Нанасянето на грунда трябва да се извършва върху здрава и суха повърхност, 
която предварително е почистена добре и не съдържа разделителни субстанции като 
масла, мазнини и др. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави 
участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.
След изсъхването щргрунда може да се пристъпи към полагането на основното покритие. 
Препоръчително е & ^ова да се започне веднага след изсъхване, за да се избегне 
полепването н£ грундираната п^ърхгщ ст. При покривите - след гр у н д и р а^  ц



полагане на хидроизолационните битумни мембрани, може да бъде предприето 
покриване на покрива с произволен материал. Като покритие за навеси, бунгала, 
градински бараки или други могат да бъдат използвани например битумни керемиди.
Грундираната повърхност да се предпазва от течаща вода и валежи в продължение на 24 
часа! Не грундирайте през студени и влажни дни, по време на дъжд, очаквани валежи и 
при температури на въздуха и основата по-ниски от +5°С.

•/ Циментова замазка.
Технология на изпълнение и изисквания 
Материали
Циментово-пясъчна замазка за подовете БДС 8265-74, 4718-84.
Основа: подови плоскости / стоманобетонова плоча /.
Изработка 
Подходящи основи:
Основите трябва да позволяват указаните нива, плоскост и равномерност на завършените 
повърхности, имайки предвид допустимата минимални и максимална дебелина на 
замазката;

• Основите трябва да бъдат здрави и почистени ,
• Не се допуска добавянето на вещества, съдържащи калциев хлорид;
• Водното съдържание на сместа трябва да бъде достатъчно за постигането 

на пълна гладкост, без появата на излишна вода на повърхността по време на 
размесването;

• Смесване на материалите трябва да стане до получаването на еднородна 
консистенция.

Лоши атмосферни условия:
• Не се полага замазка, когато температурата е под 5°С и прогнозата за 

следващите 4 дни не предвижда понижаване под 5°С;
• При топло време да се предприемат мерки за предотвратяване на 

преждевременното втвърдяване или изсъхване;
• Допустимите неравности по повърхността на положената замазка не 

трябва да надвишават 5 мм. под права линия с дължина 3 м.;
Контрол на качеството
Замазката се приема с акт за скрити работи и ако се констатира несъответствие с проекта 
или недостатъци, замазката не се приема до отстраняване на недостатъците.

■S Полагане на битумни рулонни хидроизолации
Рулонната хидроизолация ще има добра устойчивост срещу механични въздействия, 
устойчивост срещу условия, ще е огъваема и ще следва деформациите на основата, без 
да се нарушава .
Изолационните работи ще се изпълняват, след като са взети от техническия 
ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от 
възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните 
материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина. 
Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на 
проводници. В зоната, кадего се работи с лесно запалителни изолационни материали, 
предварително ще се-оеигуряват средства за потушаване на пожар, като азбестови 
одеала, сандъццщ^гевд, цржарргасители и други, ще^бе обозначават със знаии по-^ЛЪ



или със съответните надписи. В тези помещения временното ел.захранване и 
осветителните тела ще бъдат предвидени за напрежение 36 V и във взривозащитено 
изпълнение, съответстващо на класа на помещението.
Технология на изпълнение
- Преди полагането на хидроизолацията по стени, те трябва да бъдат добре почистени и 
обработени с битумен грунд, спомагащ за по- доброто залепване на битумната 
хидроизолационна мембрана към бетоновата основа, като влажността на бетона не 
трябва да надвишава 5%, за да се гарантира добрата адхезия на битумната мембрана 
към бетона.
- Полагане на първи пласт АРР модифицирана битумна мембрана, залепена 
пълноплощно газопламъчно.
- Полагане на втори плас АРР модифицирана битумна мембрана с посипка, залепена 
газопламъчно за втори пласт

~ Контрол
За да се осигури качествено изпълнение на хидроизолационните работи, всеки техен 
елемент, който впоследствие остава скрит и от който зависи общият успех, ще се 
приема с междинен приемателен протокол, подписан от представител на 
инвеститорския контрол и на изпълнителя.

На междинно приемане ще подлежат:

• Основната на хидроизолацията, като се проверяват дебелината, равнинноста, 
наклоните.разположението на предвидените в проекта фуги, оформлението при 
ъгли,чупките и др.,
• Правилното разположение и закрепване и закрепване ха всички части, които 
трябва да бъдат вградени;
• Основата трябва да бъде суха, устойчива, равна, плътна без прегорели 
повърхности;
• Всеки пласт хидроизолация, като се проверява плътността на залепването, 
ширината и плътността и разположението на застъпванията;
• Деформациите фуги, като се наблюдават през време на изпълнението и се 
приемат само ако са изпълнени точно по проекта при водоплътна връзка между 
хидроизолацията и евентуалните механически компенсатори.
При приемането на всеки елемент се представят всички необходими документи, с които 
се удостоверява, че при изпълнението са употребени материали с предписаните 
качества.
Ако при приемането се констатират недостатъци или неспазване на предписанията, 
съответният елемент няма да се приема, докато констатираните недостатъци не бъдат 
отстранени.
Изцяло готова хидроизолация ще се приема въз основа на междинните приемателни 
протоколи, въз основата на цялостен външен преглед и въз основа на директно 
изпитване на водоплътността, ако за такова изпитване са дадени указания в проекта. 
Проверяват се видът ичюказателите на използваните материали, изделия и 
полуфабрикати^с^»гл^с|н^редписанияга в проекта. ^



На приемане с актове за скрити работи подлежат следните етапи от полагането на 
хидроизолацията:
• Изпълнение на основата;

Ш ирочината и запълването на фугите;
• Грунда върху циментовата замазка 

Всеки пласт положена мушама
• • За всички покривни работи Изпълнителя ще изготви и представи за 
съгласуване помежду си и Възложителя, системни и специални технологични работни 
чертежи, детайли и спецификации на съответните позиции, документация е 
информация за технически параметри и за съответствие с действащите нормативи в 
Република България на прилагани техники и елементи, на връзките между тях, както и 
връзките им със съседни материали и елементи.
• За нуждите на съгласуването. Изпълнителят ще представи каталози и мостри на
предлаганите материали.
Температурата на въздуха при монтажа на хидроизолационните и топлоизолационните 
работи да не е по-ниска от плюс 5 градуса по Целзий.

Материалите, предназчени за изпълнение на хидроизолации и топлоизолации ще 
отговарят на съответните стандартизационни документи /БДС,БДС-ЕН/. Не се допуска 
употреба на материали, без свидетелство за качество и технология за приложението им.
• Годността на влаганите материали се доказва със свидетелство за качество от 
производителя. В случаите, когато такова липсва, проверка на качествата ще се доказва 
от акредитирана лаборатория.
• При изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните работи ще се 
спазват системните изисквания на производителя на системите/материалите. Основата, 
върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта и да отговаря на 
техническите изисквания на производителя на материала. В основата не се допускат 
единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по- 
голяма от 2 мм. Не се допуска полагане на непочистени от минерална посипка и 
полиетиленово фолио мушами.

Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви в 
залепеният пласт мембрана.
• Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви в 
залепеният пласт мушама.

■S Вароциментова мазилка
Основа на материала:
Въздушна вар
Бял цимент (несъдържащ хромати)
Съдържание на цимент <5%
Висококачествен варовиков пясък 
Без синтетична дисперсия 
Свойства:
Висока рентабилност 
Превъзходна обработваемост



По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под 
+5°. По време на обработка и втвърдяване на материала, но минимум седем дни да се 
пази от замръзване.
След приключване на изпитването и подготовка на основата (запълване на шлицове, 
фуги и липсващи участъци) се пристъпва към подходяща предварителна обработка на 
основата, в зависимост от нейния вид. Върху неравномерно попиващи основи за мазилка 
се полага пълноплощно подходящ предварителен шприц. Преди започване на 
измазването всички ръбове и ъгли трябва да бъдат кантовани с неръждаеми профили за 
мазилки. За фиксирането на профили при циментови мазилки да не се използва в никакъв 
случай гипсов разтвор! Гладки бетонови повърхности предварително се 
грундират(указания от производителя) и мазилката се полага "прясно в прясно" отгоре. 
При ръчна обработка една торба се смесва хомогенно с необходимото количество чиста 
вода с помощта на електрическа бъркалка или в принудителен смесител. Времето за 
ръчно смесване е 2 до 3 минути.
За да се получи филцова мазилка след стягане се изпердашва и филцва. За да се получи 
гладка мазилка преди да втвърди хастарната мазилка се изпердашва с гъба и се заглажда 
(цикли). Върху нея може да се полага и финишен завършващ слой шпакловка. Продуктът 
може да се обработва с обичайните машини за фини мазилки или на ръка. При 
машинната обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки. След като се 
нанесе мазилката се изтегля равнинно с мастар. След като стегне навреме се изпердашва, 
филцва или се награпява до готовност за полагане на следващо покритие. Пресният 
разтвор се обработва в рамките на 2 часа. По време на стягане и особено при употреба на 
отоплителни уреди са необходими добри условия за съхнене и втвърдяване 
(проветрение). Не се разрешава директно нагряване на мазилката. Да не се използва 
материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

■S Бояджийски работи
На обекта ще се изпълняват вътрешни бояджийски работи с латексови бои

И зпълнение на боядж ийските работ и

При и зп ъ л н ен и е  на б о яд ж и й ск и те  работи , ви дъ т и ц ветът  на бои те  за 
р азл и ч н и те  осн ови  и п ом ещ ен и я  ще се о п р е д е л я т  от п р о е к тн ата  
д о к у м ен тац и я , а ако  ц в ето вете  не са о п р еделен и  ще се и зб и р ат  от 
в ъ зл о ж и тел я  по п р е д с та в ен  от и зп ъ л н и тел я  к атал о г  на ц в ето в ете , съ о б разн о  
п р е д в и д ен а та  ц ен а . Ще бъде сп азен а  следната последователност на 
технологичните операции:

Замерване влажността на основата -  не-повече от 70%

• Нанасяне на грунд -  латексов или дълбоко проникващ в зависимост от 
основата по тавани

• Нанасяне първи пласт латекс по стени или тавани
• Контролно маджуниране и шлайфане
• Нанасяне втори пласт латекс по стени или тавани

Вътрешни боядж ийски работи няма да се извърш ват, ако не могат да се осигурят 
условия, съгласно чл.8 от Г  ие и приемане на мазилки, облицовки.
бояджийски и тапетни на воднодисперсни бояджийските



разтвори ще се извърш ва при температура на най-студената външ на стена най-малко 
+8°С, измерена на 0,5 м от пода.

Приемане на оояОж ииеките работ и

Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателното изсъхване 
на боите и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с 
блажни и полимерни лакове и бои.
Приемането на боядисаните дървени повърхности ще се извърш ва не по-рано от 10 
дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: 
Повърхностите, боядисани с вододисперсни бояджийски състави, трябва да бъдат с 
еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.
Не се допускат: петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, 
влакнести пукнатини,пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, 
различни от общия фон.
Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид наповърхността 
(гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на 
петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, 
неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и 
зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

С Сградни водопроводни и канализационни инсталации

Техническите изисквания при изграждане и експлоатация на нови сградни водопроводни 
и канализационни инсталации както и към сградните водопроводни и канализационни 
отклонения се определят в Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и 
експлоатация на сградни водопроводни и канализационниинсталации,издадена от 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 
2005г.. попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли2005г.)
Сградните водопроводни и канализационни инсталации се изграждат и поддържат по 
одобрен проект, при спазване изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) за експлоатационен период не по-малък от 50 години.
Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации се прилага едновременно с нормативните 
актове и техническите спецификации (български стандарти и български технически 
одобрения), в които са определени изискванията към водопроводните и 
канализационните инсталации, свързани с качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели, пожарната безопасност, хигиената, здравето и опазването на 
околната среда, здравословните и безопасните условия на труд и правилата за 
изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи (СМР).
Съответствието на строителните продукти, предвидени с инвестиционния проект и 
влагани в сградните водопроводни и канализационни инсталации, се оценява и 
удостоверява при условията и по реда н^ЧЗаредбата за съществените изисквания и



оценяване съответствието на строителните продукти (обн„ ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 75 от 2001 г.. бр. 115 от 2002 г. и бр. 109 от 2003 г.).
Общи изисквания към водопроводните инсталации за студена и топла вода за 
битови нужди
При изграждане на водопроводни инсталации за студена и за гореща вода за битови 
нужди се осигуряват следните изисквания:
1 .осигуряване на нормално водоподаване до всички водочерпни кранове в сградите, 
прилагане на мерки за икономично използване на водата и на енергоефективни мерки, 
като се отчитат необходимото налягане, водното количество, температурата на водата и 
предназначението на сградите;
2.недопускане на неикономично високи скорости и зони със застояване наводата;
3.предвиждане на мерки, така че нивото на шума да не превишава 40 dB(A), с 
изключение на периода на провеждане на водните количества за пожарни и аварийни 
нужди;
4.предотвратяване на вторично замърсяване на питейната вода вследствие връщането й 
във водопроводната инсталация;
5.предотвратяване на увреждания на водопроводните инсталации вследствие образуване 
на котлен камък, корозиране, ерозия и механични повреди;
6.осигуряване на защита о г замръзване;
7.осигуряване на лесен достъп до съоръженията, водочерпните кранове и арматури при 
техническото им обслужване;
8.осигуряване на начини за пълно източване на водата от инсталацията;
9.недопускане на насрещно свързване на водочерпните кранове;
10.предвиждане на необходимите мерки за предотвратяване развитието на бактерията 
При сградни водопроводни инсталации се използват графични символи и съкращения 
съгласно БДС EN 806-1 "Технически изисквания за сградните инсталации за питейна 
вода. Част 1: Общи положения".
Не се допуска свързване на инсталацията за гореща вода за битови нужди с инсталацията 
за студена вода след водонагревателя.
Материалите и антикорозионните покрития на строителните продукти, влагани при 
изграждане на сградни водопроводни инсталации, отговарят на изискванията за качество 
на водата, предназначена за питейно-битови цели.
При избора на строителни продукти се отчитат следните фактори:
1 .въздействието върху качеството на водата;
2.предвижданите вибрации и напрежения по време на техническата експлоатация;
3.налягането на водата;
4.вътрешните и външните температури;
5.съвместимостта между различни строителни продукти;
6.стареенето, умората, дълготрайността на материала и други механични фактори;
7.водонепропускливостта;
8.срокът за годност при употреба, определен от производителя.
Тръбите, фасонните части, водочерпните кранове и арматурите се предвиждат така, че 
за целия експлоатационен период на водопроводнага инсталация да издържат на 
следните температури на водата:
1 .до 25°С - за инсталациите за студена вода;\^



2.до 70°С - за инсталациите за гореща вода за битови нужди при тяхната нормална 
експлоатация, като в аварийни случаи да могат да издържат краткотрайно и на 
температура до 95°С.
Съединяването на тръбите и изборът на фасонните части се определят съгласно 
техническата спецификация на тръбите.
Тръбите за гореща вода за битови нужди, както и пластмасовите тръби за студена вода 
се осигуряват срещу температурни линейни разширения.
Температурното линейно разширение се определя в съответствие с техническата 
спецификация на съответните видове тръби.
Водопроводният излаз за студена вода при водочерпните кранове се монтира винаги 
отдясно, а водопроводният излаз за гореща вода за битови нужди - отляво.
Стоманените тръби, които се полагат в земята, се осигуряват с антикорозионна защита в 
зависимост ог корозионната активност на почвата, наличието на блуждаещи токове и 
техническите характеристики на тръбите.
Не се допуска заваряване и огъване на стоманените поцинковани тръби.
Броят и видът на водочерпните кранове и арматури, както и тяхното местоположение в 
санитарно-хигиенните помещения в сградата са определени в проекта при осигуряване 
на функционалната и експлоатационната им пригодност и допустимото ниво на шум (до 
40 dB(A).

Минималната дебелина на топлоизолацията на водопроводните клонове за гореща вода 
за битови нужди и на циркулационните кръгове при коефициент на топлопроводност 
Х=0,035 W/(m.K) се определя съгласно номинален диаметър на тръбите и арматурите.
За водопроводите за студена вода се предвижда топлоизолация за предпазване от 
конденз с М иниматна дебелина на и золац и ята /(тт), при коефициент на 
топлопроводност А.=0.04 W/(m.K), спрямо местоположението на водопровода.
Откритите водопроводни клонове (хоризонтални и вертикални) се закрепват към 
конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка (неподвижна опора) 
или с конзолни подпори (подвижна опора) така. че водопроводите да не са в директен 
контакт с конструктивните елементи на сградата. Хоризонталните водопроводни 
клонове се изпълняват с възходящ наклон не по-малък от 0,005 към водочерпните 
кранове.
Водопроводните тръби се разполагат на разстояние от електрическите инсталации, като 
се спазват изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).
Светлото разстояние между успоредно положени водопроводни тръби се съобразява с 
дебелината на изолацията, като не може да е по-малко от:
1. за тръби с диаметър до 40 mm включително - 50 mm;
2. за тръби с диаметър над 40 mm - 80 mm.
Водопроводът за гореща вода за битови нужди се изпълнява винаги над водопровода за 
студена вода или встрани от тръбите за студена вода на разстояние не по-малко от 100 
mm.
Светлото разстояние между успоредно разположени водопроводни и канализационни 
тръби се съобразява с дебелината на изолацията, като не може да е по- малко от 150 mm. 
При изпълняване на успоредштрводопроводни и канализационни тръби една над друга 
водопроводните т р ъ ^ с е  р^пблагат винаги щЕйчсанализационните. /



Водопроводни инсталации с целогодишно действие се предвиждат в помещения с 
температура на въздуха не по-ниска от 0°С. Допуска се изпълнение на тръби в 
помещения с отрицателна температура на въздуха, в случай че тръбите са осигурени 
срещу замръзване чрез нагревателен кабел с топлоизолация и с термостат с автоматично 
задействане при понижаване на температурата на околния въздух под 0°С.
В най-ниската точка на хоризонтален водопроводен клон се монтира водочерпен кран с 
холендър.
Спирателни кранове на разклонената водопроводна инсталация се предвиждат на 
отклоненията към клозетно казанче, пералня, съдомиялна машина и бойлер и преди 
всеки плувак-вентил.
Спирателни кранове с изпразнител се предвиждат, както следва;
1 .на отклоненията от главните хоризонтални водопроводни клонове в сгради над два 
етажа - в места с осигурен постоянен достъп;
2.на етажните разпределителни водопроводни клонове с оглед изолиране на над 10 
водочерпни крана;
3.на отклоненията, които се експлоатират периодично, на клоновете за градински 
вентили и на клоновете, изложени на опасност от замръзване;
4.след водонагревателите.
Изпълнение на сградни канализационни инсталации
При изпълнение на сградни канализационни инсталации, по одобрен проект, се 
осигурява:
Пдостатъчна хидравлична проводимост и устойчивост на влиянието на отпадъчните 
води в съответствие със санитарно-хигиенните и функционалните изисквания към 
сградите в зависимост от тяхното предназначение;
2.подходящи мерки за защита срещу наводняване и разпространение на пожар в 
сградите;
3.защита от механични повреди, замръзване, конденз и корозия на проводите;
4.изискванията за водонепропускливост и газоплътност;
5.спазване на допустимите нива на шум в сградите (до 40 dB(A).
Проводите за отвеждане на химически агресивни отпадъчни води се изпълняват от 
строителни продукти, устойчиви на въздействието на такива води в зависимост от 
състава им.
В зависимост от състава на отпадъчните води се изпълняват следните канализационни 
инсталации:
битови - за отвеждане на отпадъчните води от всички санитарни прибори;
дъждовни - за отвеждане на дъждовни и други атмосферни води от покрива, терасите на
сградата и двора;
Проектът предвижда отвеждането на отпадъчните води да се изпълни с канализационна 
инсталация по гравитационен метод - безнапорно отвеждане на отпадъчните води; 
Канализационната инсталация за битови отпадъчни води се предвижда за съвместното 
отвеждане на сивите и черните отпадъчни води.
Не се допуска вливане на дъждовни води във вертикалните клонове на канализационната 
инсталация за битови отпадъчни води.
В мястото на преминаване на канализацията през стената на сградата се офорвя отвор с 
размер от темето на тръбата до горндя ръб на отвста в стената не по-малък от 0,15 т ,  
като пространството се защблва с^одоплътен и^газод^т^н еластичен материал. ^



^ М ъ лн и езащ и та инсталация
За предотвратяване от преки и непреки попадения на мълнии върху сградата, е 
предвидена мълниезащитна инсталация. Тя трябва да е в съответствие с Наредба № 4 за 
мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 
Мълниезащитата е активна. Използвани са мълниеприемници с изпреварващо действие 
с време на изпреварване 30ps. височина на монтаж от покрива не по-малко от 2м. над 
най-високата част на покрива вкл. комини, въздуховоди и др. съоръжения на покрива, 
осигуряващ 1-во ниво на мълниезащита - при ефективност на мълниезащитната уредба 
над 0,98% и радиус на мълниезащита 47м.
Токоотводите ще са два, от AlMgSi проводник 0 8  на носачи по покрива, а вертикално - 
изолиран AlMgSi проводник 0 8  в трудногорима PVC 0 23  тръба по фасадната облицовка 
на сградата и заземени на кота терен. При монтаж на допълнителни съоръжения на 
покрива е необходимо да се осигури тяхната мълниезащита. Всички токопроводими 
части на покрива ще се заземят.

0  Тенекеджийски работи
Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на Тенекеджийските, е 

същите да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за Безопасни и 
здравословни условия на труд, както и да се използват изправни ръчни инструменти и 
машини.
Тенекеджийските работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. За товаро- 
разтоварни работи, пренос на строителни материали, ще се ползват общи работници. 
Координацията и контрола при изпълнението на Тенекеджийските и Железарските 
работи ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта.
При изпълнение на Тенекеджийските и Железарските работи ще се съблюдават всички 
мерки за безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на 
техническия ръководител на обекта. Опасните зони около местата на извършване на 
Тенекеджийските и Железарските работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите 
заложени в Плана за безопасност и здраве.
При приемане на завършените тенекеджийски работи трябва внимателно да се огледат 
ламаринените повърхности, на връзката между отделните елементи и местата на 
допиране на ламарината до надпокривните части. След изпълнението ламаринените 
листове трябва плътно да се прилепват обшития елемент.
При изпълнението на всички нови Тенекеджийски и Железарски работи на обекта ще се 
спазват стриктно всички нормативи и разпореждания, действащи в страната ни, за 
съответните видове СМР. Всички строителни материали, които ще се влагат на обекта, 
ще отговарят на Изискванията на Техническата спесификация и само след получено 
одобрение от страна на Възложителя. Всички те ще бъдат придружени от Сертификати 
и декларации за съответствие, както ще бъдат представени и всички документи, 
посочени от Възложителя и съответните контролни органи на обекта.

% Мазачески рабоги
1. Мазилките сс изпълняват по етажно по технологичен ред. Дебелината на 
пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, няма да превишава за еднопластова 
мазилка 25 mm.

става след свързването и



3. !реди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват 
всичк шмърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху 
замрь али или мокри места.
4. сички повърхности преди измазванего се проверяват за отклонение от 
разме ге, за вертикалпост и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на 
дебел, ата и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.
5. ри изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следи, а последователност на технологичните операции: почистване с четка на стените 
от пра кал, петна и други, подготовка на повърхността; преглед на вертикалността на 
зидова , запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените, облепване на дограма, 
намок, ле на стените с вода, шприцоване на бетоновите повърхности с циментово 
мляко, аправа и отвеспране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване 
на маз п<ата с мастар по стените. Отвесиране на ръбовете на издадености (колони, 
пилаез 1, страници, отвори и други) посредством мастар, полагане на разтвора, 
подраь шане на плоскостта и ъглите, включително оформянето на ръбовете и 
заглаж, нето и до получаване на гладка повърхност, включително окончателното 
оформя, с на ъглите и рьбовете.
6. 1 ички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се 
отстрап. лат най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
7. 1 сички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 
награпя. лне, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. 
След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен 
разтвор.
8. При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непошпи вода. Навлажняванего се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали 
пластове.
9. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда.
10. Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 
изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
11. Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар 
и мистрия и след това се изпердашва.
12. Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари 
и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).
13. Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само ако са спазени 
следните условия: полагането, транспортирането и съхраняването на разтворите трябва 
да става така, че в момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5 °С 
- при ръчно полагане. Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни 
мазилки пс се допуска. В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или 
замръзнали. При минимални температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на 
външни мазилки.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ИА СМР/СРР И ВЪТРЕШ НИ ПРАВИЛА НА
Ф И £ МАТ АЛА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО.



Ако м избрани за Изпълнител, се задължаваме да удовлетворим основното 
изис; . .е на Възложителя, а именно, да осъществим изпълнението на строежа/обекта 
в пр .ар и тел но определения срок, с необходимото качество и гаранция за 
дълп lima употреба на новоизпълнените СМР. и да бъде осигурена безопасност 
при I даването на Д Г 191 „Приказка без край“. Преди началото на изпълнение
на ст: дството ще разработим и представим П лан за осигуряване на качеството.
Той i е изготви съобразно изискванията на Възложителя и ще включва всички 
дейно а. които ще изпълняваме на обекта, произтичащи от задълженията по 
Догог ла. Планът за качество ще обхваща цялостен и съгласуван режим за 
серти щиране на документи, стоки, технологично оборудване, работи, проби и 
изпи '1 !пя, които се изискват съгласно действащите нормативни документи, 
изиск шята на Възложителя посочени в Техническите спецификации.

I .inьт за осигуряване на качеството ще предадем на Консултанта не по-късно 
от дат. а на даване на достъп до площадката или части от нея.

I ' ' време на строителството ще създадем организация за контрол на качеството, 
предст вена по-долу на схемата.

/  > бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим възможност Възложителят
и/или опсултанта по всяко време да инспектират работите, да контролират 
технол. тията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено 
изпълп пие, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за 
наруш пя в договора.

Б и т к и  дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от строежа, а 
дефектните работи се разрушават за наша сметка. В случай на оспорване се прилагат

съответ I пте стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Строително-монтажните работи ще се извършват съгласно Интегрираната 
система за Управление, внедрена в Дружеството, отговаряща на изискванията на 
междун лодните стандарти за качеството - ISO 9001:2008 и за опазване на природната 
среда- 160 14001:2004.

Ден постите в различните етапи на строителството ще се изпълняват в 
съответствие с изискванията на нормативните актове и различните технически 
специфг ации. технологичните изисквания залегнали в различните части на проекта 
и в съоз зстствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и 
контрол па строежите в Р.България.

Всички обр^бятелства, свързани със строежа, се документират от 
предераГштелихе нд.страните по дЙгбвЬоа (Възложител. Изпълнител).
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ге контрол, които ще се осъществяват съгласно Интегрираната система 
1C, внедрена в Дружеството по време на строителния процес са:

еститорски контрол от Възложителя или негов представител; 
грол на доставчици от определено лице от екипа на Дружеството; 

ек; in кон грол по изпълнението на СМР от страна на Дружеството, чрез 
:о :талист по качеството.

1 на несъответствия —  от доставчици 
! i ериалите, доставени на обекта ще се извършва входящ контрол, за да се 

ати складирането и/или пускането в употреба/влагането на 
Vi; етстващи продукт.

песъответстващите стоки съответното упълномощено лице, след 
псувано с Ръководител обекта, разпорежда едно от следните действия: 
оки ге се връщат на доставчика като рекламация; 
оките се заприходяват в съответния склад на Дружеството; 
ок!!ге се заприходяват в съответния склад за влагане в производството с 

•обработка; 
гокк ! е се бракуват.
on па несъответствия, възникнали в процеса на строителството
|рсделепи етапи от процеса ще се извършват рутинни проверки, които щ е  

рят своевременното откриване на несъответстващи действия /операции/ 
гато с възможно, засегнатия процес ще се коригира от съответния 
водител без прекъсване на работата;
.отвстствия по време на процеса могат да възникнат вследствие на:
етапен несъответстващ материал;
спазване изискванията на заявителя;
пики и неточности в документацията;
спазване на технологичната последователност;
■па п ане на технологичните режими при изпълнение на операциите; 

политне на неподходящо или не съответстващо оборудване в процеса на 
жзводството.
ответствията възникнали в процеса на строителство ще се документират 
щата, определени от нормативната уредба, като се спазват точно 
.слепите изисквания.
>ол па несъответствия - от Възложителя.
маци и/оплаквания от Възложителя ще се разглеждат, решават и уреждат 
д. определен от нормативната уредба на Р.България.
>л на несъответствия при управление на околната среда
;етствия, свързани с управление на околната среда се регистрират по 

лен в Интегрираната система за управление.

че бъде установено възникване на ново не идентифицирано досега 
тгио въздействие, се прави оценка/преоценка на аспекта на околната 

пзоснова на получените резултати се вземат решение за коригиращи 
л ограничаване или преодоляване на неблагоприятното въздействие върху
реда.

ол на несъответствия при управление на условията на труд
отвстствия, свързани с управление на условията на труд се регистрират 
да установен в Интегрираната система за управление. Несъответствия 

лолуки/, за които реда на действие с определен в нормативната уредба на 
п ария се документират по този установен ред. За всеки констатиран 
денг се извършва разследване от КУТ на базата, на което се предписват 

.10 гнителфеиствия;
Ь) чаг че бъде устагновр^фъзникване на нова неидентифицирана ^ceTj'a



за I 
анг 
ка 1 1

слу,.

за ка
В С Ш

Оп;

(:-

стро,
Коне

I
И З П  i

се I 
пре. 
разг 
на с ;

всич
знач:
зада'
подх< ’
nepci
Длъж

да са 
изиск

Ь
доста

(6) 1 I
а)

]
строи 
„Наре. 
на стр 
18 от 1 
на те> 
„европ 
държа» 
европе; 
Евроне 
специфi 
публику 
специфI

пост или промяна в съществуващи контроли, КУТ предприема нова 
ка на риска па съответното рабогно място и въз основа на получените 

лтати взема решение за коригиращи действия за защита на персонала и за 
чичаване или преодоляване на опасността.
.дем избрани за Изпълнител, персоналът ни ще е инструктиран подробно 
ята и целите по управление на работата на дружеството, за неговите 
и в тази връзка. Всеки служител е преминал курс на обучение по ИСУ, 
га на запознаване с документацията и формите е различна за всеки 

зависи от функциите и длъжността, която заема.

[ начин чрез ИСУ в Дружеството е създадена необходимата организация 
1 подбор на персонала и осигуряване на качество при изпълнение на 
приятия свързани със съответния контрол по Безопасни условия на труд,

:i околната среда и действащите правилници и нормативи.

>ки и изпитания
■ .дем избрани за Изпълнител, винаги ще осигуряваме достъп до 
I площадка на упълномощени представители на Възложителя и

дем избрани за Изпълнител, текущия контрол върху нашата работа по 
па  строително-монтажните работи, ще се извършва от Консултанта, за да 

необходимото качество на изпълнение, съобразно Техническото 
За целта ще се съставят необходимите протоколи, съгласно 

на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
вото.

по разработената и сертифицирана Система за управление се предвижда 
", които потенциално могат да предизвикат определените от Дружеството 

нействия върху околната среда, съгласно ЗБУТ или при изпълнение на 
лужеството или от нейно име са компетентни, са на основата на 
бразование, са обучени и с необходимия опит, което позволява на 

има всички права, отговорности и задължения, разписани в 
■ характеристики.

01 одителя на екипа е възложено и следи за това заинтересованите лица 
л е  всички актуализации на законови и нормативни документи, което и 
гандартите EN ISO 14001:2004.

Доставчици са оценени и одобрени според тяхната способност да 
кт/услуга в съответствие с изискванията на Възложителя.

л при изпълнение на доставката на материали
рителен контрол
i re, които се предвиждат с инвестиционния проект и ще се влагат в 
>, ще бъдат в съответствие със съществените изисквания, определени с 
ъществениге изисквания към строежите и оценяване съответствието 
е продукти” (НСИСОССП). Съгласно чл. 4. На същата (Изм., ДВ, бр.
I) Строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията 
те спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИГ1. наричани по-нататък 
чнически спецификации“, както следва: 1 .Национални стандарти на 
:енки на Европейския съюз. е които се въвеждат хармонизирани 
тдарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на 
юз; 2. Европейски технически одобрения, когато няма технически 
ю т Аув. Национални технически спецификации, чиито номера са 

..Офвдиален вестникцна Европейския съюз, когато няма технически 
иотфЕй 2. Съ^лар^р (2 ̂ Когато техническите спецификации по ал.1 ЩеТх



•ф
ф

С'1 
ОП.

СГЪ 
СПС1
K O I1  |

пр< \
ме i;
СТО Т' ! 
етап.
2 и .

Koi
про. г, . 
про. 
на (!

. \ I
Въз у,п 
вла 1 hi 
се и 
про I
И З И С 1

!_>с, 
ще б -д. 
настч Я1 

в пр> п

/  V

запаз „

Акч 
начадоъ 
проп ит 
изпълп. п

I !0! . 
Въз1ь чси . 
наложи д

Ь) К< 
Каче 

ще бъда 
към стр< 
придружо

"БИ. 
изискван 
гарантир .
в догове 
материали

о н

о

а е  не са публикувани или не са влезли в сила, строителните продукти се 
съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите 
in по чл. 5, ал. 3 ЗТИП. наричани по-нататък „български технически 

ми”, както следва: 1 .Нормативните актове за проектиране, изпълнение, 
щдържане на сз роежите. когато съдържат изисквания към строителните 
или; 2.Националните стандарти, с които се въвеждат европейски или 
in стандарти; 3. Българските национални стандарт или националните 

еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма 
> т. 2; 4. Българските технически одобрения, когато няма стандарти по т.

; ат на влагани ! е в строежа строителни продукти ще се осъществява от 
при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ. Материалите и 
които попадат в обхвата на Директива 89/106/ЕЕС - Строителни 

и бъдат съпроводени с документацията, съответстваща на изискванията 
СП) и съответната система за оценяване на съответствието.

чем избрани за Изпълнител, се задължаваме да представим на 
| и Консултанта Декларации за съответствие на производителя за всички 
\ кти, придружени от Сертификати за качество за продуктите, за които 
къв съгласно 11СИСОССП, както и от други документи, например 
изпитване и др.. удостоверяващи съответствието на продуктите е 

■■ на нормативни те актове, действащи в Р.България.

продукти, материали и оборудване, които ще се вложат в СМР работи,
; i доставка, неизползвани и ще отговарят на проектната документация и 
I хнически спецификации и ще са съобразени с всички валидни промени 
t , окументация освен, ако изрично не е упоменато друго в Договора.

I га и съхраняването на материалите ще се изпълни така, че да гарантира 
1чеството и стандарта им.

I . .см избрани за Изпълнител, след подписване на договор и преди 
а СМР ще представим на Възложителя и Консултанта списък на 
Hi ге и източниците на материали, които възнамеряваме да използваме за 

строително-ремонтните работи, а при нужда и съответни мостри.

и изводители и източниците на материали ще бъдат представени на 
ая и Консултанта за одобрение по време на изпълнение на СМР, ако се 
■с използват нови, различни от първоначално одобрените.

прал при производителя
вою  и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа,
0 енено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания 

И; и оценяване на съответствието на строителните продукт и ще са
1 с „Декларация за съответствие".

I НЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД е създало и внедрило контрол, съгласно 
а та стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Контролът е необходим, за да се 
е закупеният продукт, материал или услуга удовлетворяват определените 
; исквания. Контролът на качеството на закупуваните продукти и 

се I свършва:

11!' I извършване на подбор и одобряване на Доставчици на продукти,
м сриали и услуги. Сключване на Допълнително споразумение с

гавчиците за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда,
ч пчбдителя, при закупува1 
in ■ ените Оператш^риД^ормс/нт^ на ИСУ. /

и доставка до обегг^ и се документира чреу



На входящ контрол за качество, безопасност и възможността им да не 
замърсяват околната среда подлежат всички доставени материали и стоки.

Изборът на материали се извършва между минимум двама доставчика, в 
зависимост от предложените оферти. Всички строителни материали трябва да 
притежават технически лист, в който да са посочени области на приложение, 
технически характеристики, указания за употреба, предлагани опаковки и разходни 
норми.

Контрол при доставка фраико-склад на Друж еството

Входящият контрол на закупените продукти се извършва на производствената 
площадка при постъпването на материалите, оборудването или елементите в склада 
на обекта, както и след изтичане давността на указания в съпроводителните 
документи гаранционен срок на намиращите се в складовете материали.

Доставяните материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати 
за качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, се предават от 
снабдителя и получават от Експерта по качеството и Техническия Ръководител, които 
извършват проверка на качеството и количеството на получените материали и 
съответствието им с придружаващите документи.

При констатиране на некачествени материали, същите се връщат веднага на 
Доставчика и се заменят.

Документа за качество се съхранява о г отдел снабдяване.

Технически Ръководител запознава с листа за безопасност изпълнителите и 
изисква спазване от тяхна страна.

Ако при проверката се установи, че материалът, не отговаря на изискванията за 
качество или безопасност, Техническият ръководител информира началник 
снабдяване, който връща закупените материали веднага на Доставчика.

Качеството на закупените материали/услуги се осигурява чрез:

о еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към 
параметрите и показателите на материала или оборудването пред 
доставчика, в т.ч. когато е необходимо чертеж или друг документ, на който 
трябва да отговарят параметрите и показателите на продукта; 

о подходящ избор на доставчик/ подизпълнител;
о договор за закупуване /по Количествена сметка, в които са определени 

изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, 
изисквания за одобрение на продукта (наличие на "Декларация за 
съответствие”)

о задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и 
продукти, съгласно изискванията на настоящата процедура.

Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги 
се извършва въз основа на следното:

о за извършване на СМР - въз основа на проектната документация и на 
изискванията на сключения с Възложителя договор; 

о за други спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените 
договори.

С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените 
Доставчици, същите се подлагат на периодична оценка при преглед от ръководството 
и при необходимост.

При оценяването на доставчиците се разглежда следната информация: 

о анализ и оценка^на^ и р д у ^ н и  доставки иди и зви ш ен и  услуги /ô J н^к



снабдяване;
о анализ на регистрираните несъответствия по време на изработването на 

продуктите или рекламации на Възложителя, дължащи се на 
несъответстващо на определените изисквания, качество на доставените 
материали - докладват се от Ръководител обекта. 

с) Контрол при монтаж, изпитвания и проби
Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителната 

програма на обекта, планираме да извършваме изпълнение на СМР при условия и 
според случая:

о наличността на информация, описваща характеристиките на продукта ; 
о наличността на необходимите инструкции за работа ; 
о инструкции за ЗБУТ и Опазване на Околната Среда;
о използването на подходящи технически средства за наблюдение и 

измерване.
В хода на строителството се правят два вида контрол върху изпълнението на 

работите по обем, време и стойност:

о дневен - всеки ден се измерва количеството на извършената работа, 
анализира се получения резултат и в зависимост от "важността" на работата 
(критична или не) се вземат мерки за отстраняване на отклоненията; 

о седмичен - в края на всяка седмица се нрави основен преглед на 
изпълнението на всяка отделна работа, като се анализират не само 
отклоненията от плана, но и ефективността на приетите мерки.

Отчет за всички работи от линейния календарен график:

о завършен; 
о започната; 
о незапочната; 
о закъсняла.

Всеки вид строителна работа ще се приема от Възложителя.

Изискването за качествено строителство в "БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД се 
решава на три нива:

о Първо ниво - изискването на ръководството за използването на съвременни 
технологии и материали при решаването на строителните задачи. 
Дружеството ни е сертифицирана по ISO 9001 - за качество на продукцията, 
ISO 14001 - опазване на околната среда, 

о Второ ниво - качествен подбор и динамична квалификация на строителни 
кадри на всички нива и определяне на задачите пред всеки за активно 
участие в системата от мерки и мероприятия за участие и контрол в 
качеството на строителството, 

о Трето ниво - създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на 
качеството на самата обектова площадка и обвързването на изискванията за 
качеството с резултата от положения труд и срочното завършване на обекта.

Като цяло в управленската пирамида за качество, ключовите понятия се 
реализират чрез:

о динамична квалификация па кадрите за техническо, технологично и 
организационно ниво на знанията и уменията; 

о вътрешна система за стриктно спазване на работните проекти и 
изпълнението им съгласно действащите правилници и БДС, EN и др.; 

о успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и 
постоянен стремеж за постигане на по-добро качество.

С цел постигане на максимално изПфянение на изискванията на Възложителя 
относно качеството и сроковете * за .изпълнение на предвидените /трои|г(Ддю-



монтажни дейности, ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, 
поемаме ангажимент за осигуряване на добра и стегната организация на материалния 
и трудов ресурс, оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, 
имащи връзка с изпълнение на строителните дейности и във връзка с подготовката и 
съставяне на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване 
на непрекъснат контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица - при решаване 
на възникнали затруднения и съгласуване на материали и технология на изпълнение 
и други, свързани с хода на строителството.

Комуникацията между участниците в строителството (Възложител- 
Строител) ще се реализира посредством мобилна телефонна връзка, на 
оперативките и посредством писмени докладни (и по е-мейл).

По време на строителството ще се реализира вътрешен контрол, свързан с 
гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на 
обществената поръчка, както следва:

о Измерване на количества и обеми за видовете работи, преди да бъдат 
предложени за изплащане; 

о Контрол върху качеството на изпълнените СМР;
о Наличие на сертификати за съответствие на .материалите, съгласно 

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствията на 
строителните продукти" въведена с Директива 89/106/; 

о Контрол по спазване на пожарна безопасност, опазване здравето и живота 
на хората и безопасно ползване на строежа, включващо: наличието и 
спазването на табели съгласно чл.65, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 год. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на СМР; наличие и спазване на инструкции за безопасно 
извършване на огневи работи, пожарно безопасно използване на 
отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди, за 
осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; наличие и 
изпълнение на заповеди за назначаване на нещатна пожарно-техническа 
комисия и за определяне на разрешените и забранените места за
тютюнопушене; пожарни табла - наличието, окомплектоването, опазването, 
осигуряването на непрекъснат достъп до тях. 

о Осигуряване на длъжностно лице по безопасност и здраве - за етапа на 
изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба №2/22.03.2004 
год.

о Контрол и стриктното спазване на План за безопасност и здраве; 
о Контрол за разработване, утвърждаване, съгласуване на планове за

предотвратяване и ликвидиране на аварии и за евакуация на работещите на 
строителната площадка, 

о Контрол на механизацията и автотранспорта: използване на строителни
машини, отговарящи на изискванията на инвестиционния проект за
извършване на предвидените СМР; използване на строителни машини, 
намиращи се в добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване и безопасни за използване; стриктно спазване на 
мерки по безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж 
и демонтаж на строителните машини; стриктно спазване на мерки по 
безопасност при товаро-разтоварни, транспортиране, монтаж и демонтаж на 
строителни материали; 

о Недопускане вреда на трети лица и имоти в следствие на строителството.
Ще изпълняваме СМР при контролирани условия, които включват:

о наличността на информация описв^Цсъхарактеристиките нр^-рродукти и за 
приложимите законови изискщ йц^ [ \ )  <



о наличността на работни инструкции и мерки за ООС, където са необходими;
о. наличността на инструкции за здравословни и безопасни условия на труд; 
о използване на подходящо и безопасно оборудване;
о наличността и използването на технически изправни средства за 

наблюдение и измерване; 
о внедряването на дейности за пускане на продукта, доставка и предоставяне 

на услуги след доставката; 
о гаранционните условия са съгласно нормативните изисквания; 
о наличие и използване на ЛПС и работно облекло;
о извършване на идентификация на опасностите и оценка на риска на 

работните места; 
о прилагане на наблюдение и измерване на процесите; 
о да се гарантира опазване на околната среда от замърсяване.

"БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД е отговорно да осигури пълна координация 
във всички аспекти на изпълнението на работите, включително и доставчици. Тази 
координация включва, но не се ограничава само до получаване на информация от 
доставчици и предаването на свързани с изпълнението други специалисти.

"БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД е разработило, внедрило и поддържа ИСУ 
..Управление на несъответствия", в която са определени мерките, отговорностите и 
пълномощията, за да се осигури:

о че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е 
идентифициран и управляван по начин, предотвратяващ неговото 
непреднамерено използване; 

о че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие; 
о че ще се получи разрешение за използване, пускане или приемане с 

отклонение от подходящо упълномощено лице; 
о че ще се предприемат действия за предотвратяване на неговото 

първоначално предвидено използване или прилагане; 
о че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални 

или потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ 
продукт е открит след доставката, или когато е започнало използването му; 

о че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде 
проверен, за да се докаже неговото съответствие с изискванията; 

о че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат
действия за ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за

о че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се 
причините за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната 
повторна проява;

о че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на 
установените действия върху околната среда и за ЗБУТ; 

о там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или 
изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени 
мерки за контрол, процедурата изисква предложените действия да се 
подложат на оценка на риска преди да бъдат внедрени; 

о че се прави преглед на ефикасността на предприетото коригиращо или 
превантивно действие; 

о че се правят записи за резултатите от приложените действия; 
о че всички необходими изменения са отразени в документацията на ИСУ, че 

записите за естеството на несъответствията и за всички предприети
но за получешрг^ разрешения ^за

ЗБУТ;



Същинското строителство започва след издадено Разрешение за строеж, с 
последващо подписване на Протокол образец №2 за откриване на строителна 
площадка и завършва с подписване на Акт обр.№15 за установяване на годността за 
приемане на строежа.

Изпълнението на дейностите по изпълнение на СМР. ако бъдем избрани за 
Изпълнител, ще разделим условно на етапи, без това разделяне да има 
задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с 
подизпълнители и др. подобни мероприятия. Етапите за изпълнение на СМР до 
известна степен са условни, защото предвиждаме съвместяване на всички 
енергоспестяващи мерки и етапи, освен това ще има технологични застъпвания и 
прекъсвания, но всеки следващ етап ще започва след преглед на степента на 
завършеност и готовност за започване на следващата фаза на изпълнение.

Последователността и продължителността на изпълняваните дейности, ще се 
разработи в Работната програма с график, в който ще бъде посочен критичния път и 
ще бъде изработена диаграма на работната ръка.

(7) Изисквания при извършване на строително-монтажните работи за
осигу ряване на качество:
СМР. влизащи в номенклатурата по изпълнение на настоящата поръчка, ако 

бъдем избрани за Изпълнител, ще се отчитат периодично след представяне на 
протокол/акт за установяване на действително извършените работи, подписан от 
страните по договора или от конкретно оправомощени от тях лица

Изпълнението на СМР ще се придружава от всички необходими актове, 
протоколи и други строителни книжа, посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство 
на територията. Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи 
за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на 
строителството ще са обвързани с необходимия за изпълнението на строежа 
технологичен порядък.

В съответствие със ЗУТ задължителни са образците за съставяне на 
актове и протоколи, съобразно категорията на строежа по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както 
следва:

о Образец № 2 - Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво на строежа; 

о Образец № 10 -  Акт за установяване състоянието на строежа при спиране 
на строителството;

о Образец № 11 -  Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при 
продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и 
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи; 

о Образец № 12 -  Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на 
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията; 

о установяване на годностт за ползване на строежа (частта, етапа от него); 
о Образец № 17 - Протокол за проведена 72-часова проба при

експлоатационни условия.
Ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме да спазваме всички 

технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно ще спазваме 
нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

(8) Оперативен контрол и управление на процеса на изпълнение на проекта:
За да постигнем поставените цели, ако бъдем избрани за Изпълнител, 

предвиждаме да организирам^щзаилрвръзки между участниците в поръчката.



Комуникацията между Изпълнителя, Възложителя и участниците в 
строителството определя лесна и .бърза комуникация между отделните участници в 
процеса на изпълнение. Навременна комуникация между екипите на Изпълнителя и 
представителите на Възложителя и Консултанта е предпоставка за бързо и 
навременно осигуряване на информация, решаване на възникнали неточности, по- 
добра организация.

(9) Нормативна база:
По време на строителството ще се спазват следните стандарти, наредби и норми:

о Закон за устройство на територията; 
о Закон за енергийна ефективност; 
о Закон за техническите изисквания към продуктите; 
о Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
о Закон за опазване на околната среда и водите; 
о Закон за управление на отпадъците; 
о Закона за националната стандартизация и др.
о Наредба № 3/2010 г. за временната организация на движението и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците; 

о Закон за интеграция на хората с увреждания от 2004 г.. последно обновен 
14.12.2014 г.;

о Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания; 

о Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 
при осигуряване при пожар; 

о Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сграднн ВиК 
инсталации” - 2005 г; 

о Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 

о Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електро-монтажните работи; 

о Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012г.; 

о Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи;

о Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

о Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;

о Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 
март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането 
на пазара на строителни продукти; 

о Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

о Наредба № РД -16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите; 

о Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради; 

о Наредба за същестцените изисквания към строежите тт оценяване 
съответствието |а_с^о1^гЬлните продукти, приета с П о стан овлен и е^  32j5



на Министерския съвет от 2006г; 
о Наредба № РД 07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и здраве при работа /2008 г./; 
о Наредба № 3 от 09.11.2004 г. за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции /ДВ бр. 97/1994 год., изм. ДВ бр. 53 /1999 г./; 
о Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван 
по време на строителството /ДВ бр.6 от 2007 г./; 

о Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места при използване на работното 
оборудване /обн. ДВ бр. 88/1999 г.; изм. и доп. ДВ бр. 88/08.10.2004 г ./; 

о Наредба № 2 от 31. 07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /изм. и доп. ДВ. бр.98 
от 11.12.2012Г./,

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШ КИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  
КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Три са основните причини, които превръщат човешките ресурси в решаващ фактор 
за успешното изпълнение на поръчката, особено, когато става въпрос за съвършенството 
на организацията/Изпълнител. Когато организацията иска да успее или иска да бъде 
съвършена, тя го постига преди всичко с хората, като в никакъв случай не подценяваме 
суровините.

Предназначение на човешките ресурси - единствено човешките ресурси са тези, 
които съединяват суровините, технологиите, информационните и финансовите ресурси 
в продукта. Те са тези, които планират процесите, организират и контролират, те са и 
хората в качеството си на ръководители, които и осъществяват мениджмънта.

Човешките ресурси са скъпи - това е втората причина, която превръща човешките 
ресурси в решаващ фактор за успеха и усъвършенстването на 
организацията/Изпълнител. Разходите за човешки ресурси в съвременните фирми са 
около 55-60% от оборота необходими за привличане и мотивиране на своите служители 
чрез работни заплати, бонуси, за обучения, за набиране и подбиране на ефективни 
комуникации.

Затова много от мениджърите смятат, че са длъжни да правят винаги дългосрочни 
инвестиции в човешките ресурси, защото ако даде средства за тяхното обучение, за 
тяхното набиране и подбиране, ако заделя стратегически средства за атрактивни 
условия на труд, то неговия персонал ще бъде производителен, текучеството ще бъде по- 
малко. И също така създава и един добър - имидж за себе си и компанията, а 
благоприятната политика към човешките ресурси привлича пригодни и квалифицирани 
хора.

Човешките ресурси са уникат и  - хората, събрани да работят на едно място и в една 
организация изискват особено отношение на справедливост към себе си. Хората със 
справедливост са производителни и удовлетворени.

Персонал - това са трудовите/човешките/ресурси/, с които разполага съответното 
Дружество, и които може да използва за изпълнение на своите стратегически цели.

Управлението на персонача е част от управлението на Дружеството, отнасящо се 
до персонала и включва набирането, развитието, заплащането и освобождаването на 
човешките ресурси, необходими за осъществяване на целите на Дружеството.

След подписването на договора, ако бъдем избрани за Изпълнител, ще се сформира 
и мобилизира предварително определения екип за изпълнение на договора, който ще 
планира, организира, контролира ц ще предаде изпълнените работили извърши всички 
дейности, приключването и ^ред^йгш^о на строителството. у / /



За изпълнението на строителството разполагаме със строителен екип от 
професионалисти, както следва:

Длъж ност Работни задължения

Ръководител
обект

Организира, ръководи и контролира дейностите по 
изпълнението на Договора с Възложителя, за изпълнение на 
строителството.
Ръководи пряко екипа изпълняващ строителството.
Делегира допълнителни права и задължения на членовете на 
ръководния персонал.
Разрешава възникнали спорни въпроси с ръководния екип на 
Възложителя.
Носи отговорност за реализацията на проекта от гледна точка 
изпълнение на предмета на Договора: управление на всички процеси 
на строителството, разходи, срокове, управление на качеството на 
извършените работи, спазване на технологичната последователност и 
други.

Технически 
ръководител част 
ВиК

Организира и ръководи цялостното изпълнение на съответните СМР. 
Следи за развитието на работите и обезпечение с хора. материали и 
оборудване.
Участва в процеса на планиране и изготвянето на месечните доклади 
и седмичните отчети.
Следи за осигуряване на безопасни условия на работа и тяхното 
спазване.
Изготвя всички протоколи и актове за скрити работи.

Експерт по 
„Контрол на 
качеството”

Организира и е отговорен за изготвяне, съгласуване и спазване на 
Плана за Контрол на Качеството.
Пряко отговорен за цялостното управление на качеството във 
всичките му аспекти.

Длъжностно лице 
по „Здравословни и 
безопасни условия 
на труд4' (ЗБУТ)

Организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и 
контрол на тяхното изпълнение.
Снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и 
спазване на правилата по техническата безопасност.
Присъства и координира изпълнението на взетите решения на 
съвместните срещи.
Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки. 
Преработва съвместнос КБЗ на Плана за безопасност и здраве при 
възникнали съществени изменения на стр. площадка.

Ръководител обект
В най-общ смисъл, Ръководител обект извършва следните дейности-, организира, 

планира, ръководи, координира и контролира производствената дейност на поверения 
му строителен обект, извършва техническо и технологично ръководство на съшия.

Трудови задачи, задължения и отговорности, характеризиращи съдържанието на 
длъжността „Ръководител обект” са:

1. Организира, планира, ръководи и контролира производствената дейност на 
строителния обект.

2. Извършва техническото и технологично ръководство на обектите, решава 
възникналите производствено-технически въпроси и ги съгласува с длъжностното лице, 
на което е пряко подчинен съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание.

3. Осъществява контрол по спазването на производствената и технологична 
дисциплина, качеството на поддръжката и ремонта на строителната механизация, 
автомобилите и оборудването ^ ^ о б ^ т ф  / , / у  ц



4. Проучва проектосметната документация и работните чертежи съвместно с 
техническите ръководители.

5. Изготвя графици за извършване на СМР. графици за доставка на машини и 
съоръжения, графици за режима на работа и графици за движение на работната сила.

6. Организира разпределението на работната сила, механизацията и 
автотранспорта по работни места и подобекти.

7. Контролира качеството на строителната продукция.
8. Прилага разработените мерки за повишаване производителността на труда и 

спазване на пусковите срокове на строителните обекти.
9. Контролира изготвените от техническите ръководители форми за явяване на 

работа, наряди, материални отчети, количествени сметки за извършените през отчетния 
период СМР и други.

10. Участва в набирането на персонал за окомплектоването на строителството.
11. Контролира качеството на доставените строителни материали и тяхното 

правилно съхранение на обекта.
12. Организира и контролира воденето и съхраняването на строителната 

документация на обекта.
13. Отчита изпълнението на строителството и предава необходимата документация 

на Възложителя и Консултанта на обекта.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от Управителя на Дружеството, 

свързани с работата му.
Подчиненост и комуникация:
Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно 

утвърденото поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и 

точна комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на 
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са 
разрешени всякакви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват най- 
подходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.).

Заемащият длъжността осъществява външна комуникация само с контрагенти, 
държавни институции и др. имащи отношение към извършваната от него професионална 
дейност.

Контакти на по-високо ниво се осъществяват след делегиране на права от 
висшестоящите ръководители.

Вземане на реш ения :
Заемащият длъжността изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от 

взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. При изпълнение на 
длъжността взема решения пряко свързани с поверения му обект на управление.

Взетите решения трябва да съответстват на професионалната компетентност и 
йерархичното ниво на длъжността в структурата на дружеството. Решения от по-високо 
ниво на компетентност взема при делегиране на права от висшестоящите ръководители.

Материални и финансови отговорности:
1. Отговаря за поверените му дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, 

машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и др.
2. Отговаря за поверените му малоценни и малотрайни предмети( ММП) - ръчни 

машини, инструменти, стопански инвентар, работно облекло, лични предпазни средства 
и др.

3. Отговаря за строителни и други материали, които са му заприходени на обекта.
4.Отговаря за предоставените му във връзка с изпълнението на СМР парични

средства.
5. Отговаря за икономичното изсадходване на матер. ресурси.
По безопасност на трудй:



1. Длъжен е да знае и да спазва утвърдените от Управителя правила за 
здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна 
безопасност. Длъжен е да носи непрекъснато предоставените му лични предпазни 
средства.

2. Длъжен е да следи дали всички работници се явяват в състояние, позволяващо 
им да работят без опасност за здравето и живота и да не допуска извършване на работа 
при опасни и вредни за здравето условия.

3. Контролира редовното провеждане на предвидените обучения и инструктажи по 
здраве и безопасност при работа, запознаването работниците с правилата за 
противопожарна и аварийна безопасност и правилата за оказване на първа долекарска 
медицинска помощ.

4. Контролира дали се спазват утвърдените от работодателя Инструкции за 
безопасност и здраве при работа, правила за противопожарна и аварийна безопасност и 
санитарно-хигиенпите изисквания приложими на работното място и за дейността, която 
се осъществява.

5. Контролира дали са раздадени и дали се използват от работниците 
предоставените им лични предпазни средства.

6. Използва задължително колективните и предоставените му лични предпазни 
средства.

7. Познава и прилага изискванията за действие при авариини ситуации съгласно 
разработените авариини и евакуационни планове.

8. Отговаря за непрекъснато поддържане на безопасните и здравословни условия 
на труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информации:
1. При изпълнение на своите задължения е длъжен да не разпространява 

информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на 
работник или служител на Дружеството.

2. Да бъде лоялен към работодателя като не злоупотребява с неговото доверие и не 
разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто му име.

3. Да опазва в тайна информацията, съставляваща търговска и фирмена тайна.
3. Да съхранява поверените му документи и ограничава достъпа до тях съгласно 

изискванията.
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното:
1. Възлагане, организиране, планиране, координиране, ръководене, отчитане, 

подбор, обучение, мотивация и оценка на изпълнението на подчинените му работници и 
служители;

2. Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите 
задачи, задължения и отговорност, характеризиращи съдържанието на длъжността

Изисквания за длъжността:
1. Вид и равнище на образование: висше техническо с квалификационна степен 

„магистър”.
2. Специални умения: компютърни грамотност.
3. Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа в екип, 

комуникативност, способност да работи под напрежение.
Лични изисквания към изпълнителя: бързи реакции, отговорност, прецизност, 

организираност, инициативност, лоялност, търпеливост, дискретност.
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето заемащо длъжността: 

Нормативни актове издадени от държавните институции свързани тематично с 
изпълнението на длъжността (строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);

Вътрешни нормативни актове свързани тематично с изпълнението на 
длъжността(строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);

Да познава структурата ^ у ^ а в л р н и е  на Дружеството и дейтюутта му.



Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за 
управление (ИСУ) изисквания свързани с качеството, здравето и безопасността при 
работа и опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и да 
допринася за непрекъснатото усъвършенстване на системата.

Да познава и изпълнява изискванията свързани със стандарта SA 8000:2008 
Социална отговорност.

Технически ръководител (по съответната част):
В най-общ смисъл. Техническия ръководител (по съответната част) извършва 

следните дейности:
1. Организира, планира, ръководи и контролира производствената дейност на 

строителния обект.
2. Извършва техническото и технологично ръководство на обектите, решава 

възникналите производствено-технически въпроси и ги съгласува с длъжностното лице, 
на което е пряко подчинен съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, 3.

Осъществява контрол по спазването на производствената и технологична 
дисциплина, качеството на поддръжката и ремонта на строителната механизация, 
автомобилите и оборудването на обекта.

4. Проучва проектосметната документация и работните чертежи съвместно с 
техническите ръководители.

5. Изготвя графици за извършване на СМР, графици за доставка на машини и 
съоръжения, графици за режима на работа и графици за движение на работната сила.

6. Организира разпределението на работната сила. механизацията и 
автотранспорта по работни места и подобекти.

7. Контролира качеството на строителната продукция.
8. Прилага разработените мерки за повишаване производителността на труда и 

спазване на пусковите срокове на строителните обекти.
9. Контролира изготвените от техническите ръководители форми за явяване на 

работа, наряди, материални отчети, количествени сметки за извършените през отчетния 
период СМР и други.

10. Участва в набирането на персонал за окомплектоването на строителството.
11. Контролира качеството на доставените строителни материали и тяхното 

правилно съхранение на обекта.
12. Организира и контролира воденето и съхраняването на строителната 

документация на обекта.
13. Отчита изпълнението на строителството и предава необходимата документация 

на Възложителя и Консултанта на обекта.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от Ръководител проекта. Управителя 

на Дружеството, свързани с работата му.
Подчиненост и комуникация:
Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно 

поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и 

точна комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на 
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са 
разрешени всякакви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват най- 
подходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.).

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

Вземане на реш ения :



Заемащият длъжността изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от 
взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. При изпълнение на 
длъжността взема решения пряко свързани с поверения му обект на управление.

Взетите решения трябва да съответстват на професионалната компетентност и 
йерархичното ниво на длъжността в структурата на дружеството. Решения от по-високо 
ниво на компетентност взема при делегиране на права от висшестоящите ръководители.

Материални и финансови отговорности:
1. Отговаря за поверените му дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, 

машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и др.
2. Отговаря за поверените му малоценни и малотрайни предмети(ММП) - ръчни 

машини, инструменти, стопански инвентар, работно облекло, лични предпазни средства 
и др.

3. Отговаря за строителни и други материали, които са му заприходени на обекта.
4. Отговаря за предоставените му във връзка с изпълнението на СМР парични 

средства.
5. Отговаря за икономичното изразходване на материалните ресурси.
По безопасност на труда:
1. Длъжен е да знае и да спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни 

и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност. 
Длъжен е да носи непрекъснато предоставените му лични предпазни средства.

2. Длъжен е да следи дали всички работници се явяват в състояние, позволяващо 
им да работят без опасност за здравето и живота и да не допуска извършване на работа 
при опасни и вредни за здравето условия.

3. Контролира редовното провеждане на предвидените обучения за безопасност 
при работа, запознаването на работниците с противопожарна и аварийна безопасност и 
правилата за оказване на първа долекарска медицинска помощ.

4. Контролира дали се спазват утвърдените от работодателя Инструкции за 
безопасност и здраве при работа, правила за противопожарна и аварийна безопасност и 
санитарно-хигиенните изисквания приложими на работното място и за дейността, която 
се осъществява.

5. Контролира дали са раздадени и дали се използват от работниците 
предоставените им лични предпазни средства.

6. Използва задължително колективните и предоставените му лични предпазни 
средства.

7. Познава и прилага изискванията за действие при авариини ситуации съгласно 
разработените авариини и евакуационни планове.

8. Отговаря за непрекъснато поддържане на безопасните и здравословни условия 
на труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
1. При изпълнение на своите задължения е длъжен да не разпространява 

информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на 
работник или служител на Дружеството.

2. Да бъде лоялен към работодателя като не злоупотребява с неговото доверие и не 
разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто му име.

3. Да опазва в тайна информацията, съставляваща търговска и фирмена тайна.
4. Да съхранява поверените му документи и ограничава достъпа до тях съгласно 

изискванията.
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното: Възлагане, организиране, планиране,

координиране, ръководене, отчитане, подбор, обучение, мотивация и оценка на 
изпълнението на подчинените му работнидйлт^лужители; \

v /



Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите 
задачи, задължения и отговорности, характеризиращи съдържанието на длъжността по 
раздел I.

Изисквания на длъжността:
1. Вид и равнище на образование: висше техническо с квалификационни степен 

„магистър”.
2. Специални умения: компютърни грамотност.
3. Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа в екип. 

комуникативност, способност да работи под напрежение.
Лични изисквания към изпълнителя: бързи реакции, отговорност, прецизност, 

организираност, инициативност, лоялност, тьрпеливост. дискретност.
Основни нормативни актове, конто трябва да познава лицето заемащо длъжността:
Нормативни актове издадени от държавните институции свързани тематично с 

изпълнението на длъжността (строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);
Вътрешни нормативни актове свързани тематично с изпълнението на 

длъжността(строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);
Изисквания, свързани с внедрената интегрирана система за управление:
Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за 

управление (ИСУ) изисквания свързани с качеството, здравето и безопасността при 
работа и опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и да 
допринася за непрекъснатото усъвършенстване на Системата.

Да познава и изпълнява изискванията свързани със стандарта SA 8000:2008 
Социална отговорност.

Да познава структурата на управление на Дружеството и дейността му.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 
СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗЗБУТ И ПОЖАРНА  
БЕЗОПАСНОСТ С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО 
ЩЕ БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи ще спазваме 
изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. План за 
безопасност и здраве както и всички други действащи нормативни актове и стандарти 
относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 
строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и ще се грижим за сигурността 
на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Ще извършваме оценка на риска и ще изработваме и актуализираме инструкции за 
безопасност за всяко работно място.

Преди започване на изпълнението на обекта, задължително ще се извършат 
следните подготвителни мероприятия, които ще гарантират успешното изпълнение и 
безопасността работа по време на строителството.

о В района на строителната площадка ще се поставят
информационни табели предупредителни знаци и ограждания, съгласно 
строителния ситуационен план от ПБЗ;

о Снабдяване с вода и ел.енергия ще става от съществуващи
източници на сградата;

о Ще се доставят и монтира фургон за работниците и за
Инженерно-техническия персонал - след предварително съгласуване на 
мястото им с Възложителя или ще се обор 
сградата;

о ползване



допустимо използване на съществуващите в сградата);
о Ще се обособят площадки за открити и закрити (навес)

временни складове за съхранение на строителни материали на място 
съгласувано с Възложителя;

о Ще се определят места за поставяне и ще се доставят различни
контейнери за събиране на различните видове строителните отпадъци съгл. 
ПУСО и съгласувано с Възложителя, като се спазват разпоредбите на Закона 
за управление на отпадъците.

Задължителни мерки, които ще се вземат при изпълнението на обекта са: 
о Ще се оборудва противопожарно табло;
о Ще се осигури аптечка с необходимите материали за оказване

на първа долекарска помощ в помещението за работниците;
о Опасните места на обекта ще се оградят и означат със

съответни знаци и табели съгл. Наредба РД-07/8 от 2008г.;
о На строителната площадка няма да се допускат външни лица;
о Всички работници ще бъдат снабдени с подходящи работни

облекла и ЛПС в зависимост ог вида на изпълняваната от тях дейност;
о Всички строителни машини, съоръжения, оборудване,

инструменти и др. ще се поддържат в изправност и готовност за работа, като 
се спазват изискванията за безопасна експлоатация;

о Ще се картотекират и отчитат извършените прегледи,
изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното 
оборудване;

о Ще се вземат мерки за осигуряване на хигиена на труда и
противопожарна безопасност съгласно законовите и нормативни 
изисквания;

о Ще се осигури на обекта предварително разработен план за
предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари, включващ и защита от 
аварии при дейности с опасни химични вещества и препарати.

При използване на работно оборудване, лични предпазни средства, продукти и 
вещества ще се спазват указанията и/или инструкциите на производителя за безопасна 
експлоатация.

През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват изискванията на 
нормативните актове, касаещи Здравословни и безопасни условия на труд и включително 
изброените по-долу елементи, но не само:

о Оценка на риска и съответни превантивни мерки;
о Работно място и работно оборудване;
о Консултиране и информиране на работещите;
о Лични предпазни средства;
о Обучения и Инструктажи - първоначален, инструктаж на

работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж;
о Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
о Санитарно хигиенни норми и изисквания;
о Знаци и сигнали

Отговорникът по безопасност и здраве при изпълнение на строежа ще изпълнява 
следните дейности:

о Координира, осъществяването на общите принципи за
превантнвност и безопасност съгласно ЗБУТ при вземане на технически 
и/или организационни решения заедно временно или последователно 
извършване на етапите и видовете СМР;

о Оценяване на необходимата продължителност за извършваме
на етапите и видовете СМР-:—\ , 2. /  \

о Коо|^ит^Ф \к^нтр^)ла по пр^вйлнотрТо^Ьршване н^ ЦМР;



о Координира осъществяването на изискванията на ЗБУТ и на
Плана за безопасност и здраве съвместно с КБЗ;

о Отговаря за изправността, обезопасяването и правилната
експлоатация на строителните машини, механизми, инструменти и др.;

о Отговаря за подредеността и чистотата на стр.площадка,
проходите, подходите и работните места;

о Отговаря за правилното складиране и съхраняване на
строителните материали, заготовка и полуфабрикати;

о Осигурява и поддържа в изправност противопожарното табло
и пожарогасителите, преносима аптечка с медикаменти, превързочни 
материали и средство за първа помощ;

о Незабавно осигурява първа помощ на пострадали;
о Своевременно обезопасява опасните зони - ел.проводи,

машини, отвори и др.;
о Предприема необходимите мерки за допускане на

стр.площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството;
о Недопускане на лица без необходимата мед. годност, без необ.

квалификация и без предварителен инструктаж по БХТПБ документирано 
съответен сертификат, да изпълняват СМР.

Преди започване па работа на строителната площадка и до завършването на 
строежа ще се извършва оценка на риска. Оценката на риска ще обхваща всички етапи 
на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на 
работната среда.

Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от 
първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира.

При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на 
работните среда и ще се документират, съгласно съответните нормативни изисквания.

Ще се осигури:
о Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, 

определени в инв. проект и в плана за безопасност и здраве; 
о Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве 

съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР; 
о Правилен подбор при съставяне списъците на ръководния и изпълнителски 

персонал, който ще изпълнява работата по договора, по отношение на 
професионална квалификация и тази по безопасност на труда и избере 
местоположението на работните места при спазване на условията за 
безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортните им 
пътища и/или транспорти зони; 

о Ще се осигурят необходимите предназни средства и работно облекло и 
употребата им в съответствие с норм. уредба и в зависимост от оценката на 
съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай, 

о Ще се предостави на работниците и служителите необходимите лични 
предпазни средства и ще изисква и следи за задължителното им ползване по 
време на работа;

о Ще се предоставят временни предпазни средства, в необходимите 
количества и на други лица, намиращи се във връзка с изпълняваната работа 
на Строителната площадка; 

о Ще се осигурят и предпазни каски за външни лица, които посещават 
стр.площадка от страна на Възложителя /имащи това право и фигуриращи в 
предоставени поименни списъци и тези лица, които осъществяват съответен 
контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд. 

о Инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ на наетите 
работници и инстр^^£йЦ~н)а всички лица посетили Стр<гитерйата площадка;



о Картотекирането и отчета на извършваните прегледи, изпитвания, 
техническа поддръжка и ремонти на съоръженията на работното оборудване 
и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се 
отразят на безопасността или здравето на работниците; 

о Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- 
хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност, 
през времетраенето на строителството и човешките ресурси; 

о Поддържането на ред и чистота на строителната площадка; 
о Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, 

особено когато това се отнася за опасни материали и вещества; 
о Изискванията за работа с различни материали;
о Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни 

материали;
о Събирането съхранението и транспортните отпадъци и отломки; 
о Адаптирането на етапите на изпълнение на СМР;
о Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност; 
о Взаимодействието с извършваните дейности извън СМР на територията на 

площадката;
о По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при 

трудова злополука, пожар, бедствие или авария; 
о При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи, 

осигуряващи ЗБУТ;
о Ще се предприемат съответни предпазни мерки за защита на работещите от 

трудови рискове;
о Няма да се допуска наличието на работни места извън границите на 

строителната площадка, а когато това е наложително - ще се прави специален 
инструктаж по ЗБУТ на работещите; 

о Ще се организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на 
състоянието на безопасността и здравето на работещите; 

о Писмено ще се определи в длъжностните характеристики задълженията на 
отговорните лица и работещите по отстраняване на рисковете в работния 
процес;

о Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити 
работни места при неблагоприятни климатични условия; 

о Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа 
помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за евакуация, като броят на 
тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване ще бъдат 
адекватни на спец.опасности и/или големината на строежа.

Съгласувано с органите на ДА „Гражданска защита“ и Национална служба „ 
Пожарна и аварийна безопасност“ ще се организира разработването и утвърждаването 
на:

1) План за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2) План за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
3) План за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите
ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ „аварийно положение“, ще определят 
поведението и задълженията на всеки работещ, като ще се поставят на видни и достъпни 
места.

Работата на стр.площадка ще се организира и извършва по реда определен в ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове.

Опасните за движение участъци щф с5 заграждат или на границите им ще се 
поставят съответните знаци, а п р ^ б ^ л р р ^ ^ н а  ^ли намалена ̂ й щ к о с т  - и свеГ л^нн^



сигнали. Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и ще се 
означава със знаци и сигнали съгласно норм. изисквания, като на видни места на стр. 
плошадка ще се поставят табели с:

о телефонния номер на служба за ПАБ - 160
о телефонния номер на спешна медицинска помощ -  112.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на 
стр.площадка в помещения и складове, отговарящи на норм. изисквания за ПАБ.

За създаване на организацията на ПАБ на стр.плошадка ще се разработи съгласува 
със съответната СД „ПАБЗН" и утвърдят необходимите инструкции и заповеди.

Ще се оборудват необходимите временни противопожарни табла на стр. площадка 
с подходящи уреди и съоръжения за пожарогасене, съобразно спецификата на стр. 
плошадка.

о Ще бъдат взети следните мерки и правила за предпазване от
трудови злополуки:

о Инструктаж и стриктно извършване на предписаните
дейности;

о Използване на предпазни средства /каски, ръкавици, очила/
о Обучение;
о Координиране на действията между отделните звена.

Работата трябва да се съобразява и с атмосферните условия и да се прекрати при 
силен вятър и лоши метеорологични условия.

За предпазване от трудова злополука се изисква:
о Силен вътрешнофирмен контрол за спазване на изискванията

за безопасност на труда и опазване на здравето при работа;
о Спазване на технологичните изисквания при извършване на

отделни работни операции;
о Правилна организация на работното място;
о Създаване на безопасни условия на труд;
о Писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
о Обезопасяване на работното оборудване;
о Трудова и технологична дисциплина;
о Добра квалификация на работещите;
о Постоянно внимание, съобразени действия без прояви на

излишна самоувереност;
о Използване на лични и колективни предпазни средства.

За да се предотвратят злополуки на работното място, ще разработим и прилагаме 
ефективна система за управление на безопасността на труда и опазване на здравето при 
работа, която включва оценка на риска, управление на риска и процедури за контрол.

Работещите ще спазват всички указания за безопасност на труда и да сигнализират 
при възможни рискови ситуации.

3.1 МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

-  Организацията за ПАБ (противопожарна и аварийна безопасност) на 
територията на строителната площадка, отговаря на правилата и нормите за 
пожарна безопасност като обект в експлоатация.

-  Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа 
помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за евакуация, като броят на тези 
лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване ще бъдат адекватни 
на специфични опасности и/или големината на строежа.

-  ще се организира разработващото и утвърждаването на:
о План за пре^<р{^яващ е и ликвидиращ на пекари;



о План за предотвратяване и ликвидиране на аварии; 
о План за евакуация на работещите и на намиращите се на 

строителната площадка.
-  Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и 

породилите ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ „аварийно 
положение“, ще определят поведението и задълженията на всеки работещ, като 
ще се поставят на видни и достъпни места.

-  Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и ще се 
означава със знаци и сигнали съгласно норм. изисквания, като на видни места 
на стр. плошадка ще се поставят табели с:

о телефонния номер на служба за ПАБ - 160 
о телефонния номер на спешни случаи -  112.

3.1.1. Противопожарно оборудване на строителната площадка:
-  Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и 

съоръжения според изискванията на Наредба №2 за противопожарни 
строително-технически норми както следва:

о за района на строителната площадка на всеки 500 кв. метра: прахов 
пожарогасител 6 кг - 1 бр.; съд за вода с обем 200 литра - 1 бр.; кофа - 1 бр.

-  Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно 
спецификата на строителната площадка.

-  Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната 
площадка:

о се зачисляват на лица, определени от ръководител обекта за 
отговорници по ПАБ, на които се възлага контрола и отговорността за 
поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и 
съоръжения;

о периодично се проверяват от ръководител обекта, като резултатите 
се отбелязват в специален дневник;

о до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните 
кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната 
площадка да се осигурява непрекъснат достъп.

-  Уредите и съоръженията се означават със съответните знаци и се поддържат 
годни за работа в зимни условия.

-  Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, 
машини и др., както и паркиране и механизация на превозни средства по 
пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения.

3.1.2. Специални изисквания:
-  При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни 

пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на 
открит пламък или огън, на нагревателните уреди, на транспортни средства 
без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат 
искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято 
степен на защита не отговаря на класа на пожаро или взривоопасната зона в 
помещението или външните съоръжения.

-  Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на 
строителната площадка в помещеиияш складове, отрзварящи на^ 
ноомативните изисквания за/*ПАБ1\ / 1 /  У  У /л !



-  Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огьн независимо от 
климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани 
или определени като "пожаро или взривоопасни”.

-  Не се допуска:
о съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни 

бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро или взривоопасни вещества в 
съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПАБ: 

о отваряне иа съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини 
и със средства, различни от указанията на производителя.

3.1.3. Специални изисквания при аварийни ситуации:
-  При подаване на сигнал за аварийно положение ръководител обекта, 

съответните технически ръководители и отговорника по осигуряване на 
ПАБ на обекта незабавно вземат следните мерки:

о по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 
о в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, 

незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;
о прекратява извършването на всякакви работи на мястото на 

аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението.
о изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в 

аварийния участък;
о в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или 

могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от 
наличните рискове, както и предприема действия и дава нареждания за 
незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

о организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията 
чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

о разпорежда отстраняването на ‘безопасно място на работещите, 
които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

о при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния 
участък има такива;

о поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната 
площадка;

о не се възобновява работата, докато все още е налице сериозна и 
непосредствена опасност от възникване на пожар.

-  Ръководител обекта, Техническият ръководител и/или определения 
отговорник по осигуряване на ПАБ отменя аварийното положение след 
окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за 
нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, 
че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и 
средствата при възстановяване на работата.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА И  ЗА ТРУДНЕНИЯТА П РИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Предвид определените изисквания предлагаме следната пщ грама за 
управление на риска при изпълнение щ^рбТрествената поръчка: щ



Риск
№

Групи рискове, дефинирани от 
Възложителя

Вероятност
за
настъпване Етап 
Проектиране

Вероятност за
настъпване
Етап
Строителство

1.

Недостатъчна подкрепа от страна на 
Възложителя на екипа на 

Изпълнителя

с много малка 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

2.

Липса на или
информация
недостатъчна
информация за на
необходима
изпълнение
поръчката

със средна 
вероятност за 
проявление

с много малка 
вероятност за 
проявление

J.

Липса на сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на 
проекта, а именно:

Столична Община -  р.н Оборище, 
Изпълнител, заинтересовани страни

със средна със средна 
вероятност за вероятност за 
проявление проявление

4.
Времеви затруднения: - Забава в 
стартиране на работите Не се прилага

със средна 
вероятност за 
проявление

5.

Липса/недостатъчна 
координация и 
сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта

с много малка 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

6.
Липса на финансов ресурс за изпълнение 
на поръчката (по отношение на дефицит 
на средства у участника)

с много малка 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

7.

Липса на финансов ресурс за изпълнение 
на поръчката (по отношение на забава в 
изплащането на договорените суми в 
срока и обхвата, предвидени в договора за 
обществена поръчка, поради причини 
независещи от 
страните по договора)

със средна 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

8.

Неизпълнения е на договорни 
задължения, в това число забава в 
плащанията по договора от страна на 
Възложителя

със средна 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

9.
Промени в законодателството на Р. 
България или ЕС

със средна 
вероятност за 
проявление

със средна 
вероятност за 
проявление

- Забава е стартиране на pa6omumh>— ^



Аспекти на проявление и сфери на влияние Договорни, финансова необезпеченост, 
неодобрени и съгласувани проекти, лоши метеорологични условия, форсмажорни 
обстоятелства, забава в организацията на строителната площадка.
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора пуи възникване на риска В 
случай на закъснение при начало на работите и неговото непреодоляване ще се 
стигне до закъснение на стартирането на всички следващи работи по изпълнението 
на обекта и евентуално компрометиране на планирания край на завършване на 
работите по целия проект.
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:
За недопускане на този риск ние ще предприемем:
- При забава на авансовото плащане от страна на Възложителя ще ползваме 
собствени средства за стартиране на обекта;

- Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси;
- Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на 
работите.

Фирмата ни ще направи максимално бърза организация по подготвителните 
дейности от датата на подписване Договора за изпълнение до датата на подписване 
на Акт обр. 2 за откриване на строителната площадка. Подготвителните дейности по 
организацията на строителната площадка ще стартират веднага след подписването 
на Акт обр.2

Ще бъдат договорени и доставени необходимите строителни материали, 
касаещи изпълнението на обекта.

Необходимата техника и строителна механизация ще бъде подготвена, 
окомплектована и транспортирана своевременно на работната площадка.

Ще бъдат сформирани екипите от технически специалисти и изпълнителски 
кадри, които ще вземат участие в изпълнението на обекта.
Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, 
довели до това, информиране на Възложителя и Консултанта и ускоряване на 
изпълнението на строително-монтажните работи.

- Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите
Аспекти на проявление и сфери на влияние
Увреждане живота и/или здравето на работниците/служителите, извършващи СМР, 
вследствие на/трудова злополука; механизация; материали; лоши метеорологични 
условия; форсмажорни обстоятелства; пожар; некачествено изпълнение на СМР; 
забавяне на финансирането; дефицит на квалифицирани кадри и др.
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
рискаЗабава изпълнението на строежа и изоставане от графика, което създава 
предпоставка за неспазване срока на договора.
Мерки за недопускане /предотвратяване на риска по отделните аспекти на 
проявление:
По отношение увреждане живота и/или здравето на работниците/служителите, 
извършващи СМР. Този риск може да възникне при изграждане на обекта, защото 
при изпълнението му ще бъде ангажиран човешки ресурс.
За недопускане на този риск ние ще предприемем превантивни мерки, свързани с 
подсигуряване и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд уредени 
по нормативните изисквания, а имеь^^Щ '



а/ извършване на оценка на риска за възможното увреждане на здравето на 
работниците и служителите при строителство - идентифицират се опасностите при 
строителството на обекта и се определят работниците, изложени на тях. Освен това 
дейностите, включени в предмета на поръчката, представляват СМР на открито, при 
което работещите са подложени на значителни температурни амплитуди. Ако 
изпълнението на поръчката се извършва през летния сезон, съществува опасност от 
топлинен и/или слънчев удар. Ако изпълнението попада в зимния сезон, съществува 
опасност от простудни заболявания, заболявания на скелетно-мускулната и 
периферната нервна система; б/ механизация и работното оборудване ще се 
проверяват с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на 
безопасността или здравето на работещите. Ще се създаде организация за безопасна 
работа с машини, технически съоръжения и специализирана техника, които ще се 
използват при изграждане на обекта, тъй като при тях съществува повишен риск за 
работещите.
в) ще се спазват изискванията за пожарна и аварийна безопасност, тъй като 
евентуално възникналите аварии и/или пожари могат да увредят живота и/или 
здравето на работниците, както и да унищожат напълно или частично вече 
извършени СМР.

г/ поддържането на ред на строителната площадка - при липса на създаден ред 
е възможно възникване на инцидент. Липсата на ред на строителната площадка може 
да създаде опасност от спъване и удряне, падане и т.н.

д/ правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 
материалите, изделията и оборудването, за да не се създава опасност за живота и 
здравето на работещите - такава опасност може да възникне при разпойаиане в 
непосредствена близост на леснозапалими материали и изделия до места, определени 
като пожаро- и/или взривоопасни; е/ събирането, съхранението и транспортирането 
на отпадъците, които ще се получат от изпълнението на строително-монтажните 
работи е наложително. Липсата на организация по събирането, съхранението и 
транспортирането на тези отпадъци е предпоставка за създаване на риск от 
увреждане на работещите; ж/ обучение на лица за оказване на долекарска и първа 
медицинска помощ на работещите, засегнати от трудова злополука или с внезапно 
влошено здравословно състояние; наличие на строителната площадка на средства и 
лекарства за оказване на долекарска помощ; з/ снабдяване на работещите с лични 
предпазни средства и средства за колективна защита и допускане на строителната 
площадка само на лица, които използват осигурените предпазни средства и 
специални и работни облекла - това е необходимо тъй като при използване на режещи 
инструменти може да възникне опасност от наранявания; и/ ще се изработят и 
утвърдят вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, 
съобразени с конкретните условия - защото точното разписване и утвърждаване в 
съответни документи на правила за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и определяне на начина, по който ще се контролира изпълнението 
им, е условие за свеждане до минимум на опасността за здравето и живота на 
работещите при изграждане на обекта, няма да се допуска наличието на работни 
места извън границите на строителната площадка, защото ЗБУТ могат да бъдат 
създадени и контролирани само в рамките й.

й/ изработване на инструкции по безопасност и здраве и провеждане на 
инструктаж /първоначален, периодичен и извънреден/, както и проверката на 
знанията по ЗБУТ на работещите; к/ разпределяне на работещите по работни места 
съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит - това е 
необходимо, тъй като при изграждане на обекта ще се извършват различни по своя 
характер дейности, които изискват п ри те^в^н ето  на специфична п^вбс^ос|)бност.



Освен това строителната техника и механизация, която ще се използва, изисква до 
управлението й да бъдат допускани лица, които имат практическа подготовка в 
работата с дадена машина и които притежават съответни удостоверения за 
издържани изпити по техническия минимум; л/ извършването на СМР на открито 
/каквито са дейностите, включени в предмета на поръчката/ се преустановява при 
неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен 
дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при 
прекъсване на изкуственото осветление и др.);

Идентифициране на риск със средна степен на вероятност  
Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран 
персонал Мерки за недопускане/предотвратяване на риска. -Подмяна 
на машината с аналогична.
Изпълнителят разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на 
поръчка включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение, и в случай 
на необходимост своевременно ще осигурим резервна техника и строителна 
механизация.

Идентифициране на риск със средна степен на вероятност
Кражба на механизация

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.
*Г1одмяна на машината с аналогична;

-Изпълнителят разполага с механизация повече от необходимата за 
изпълнение на поръчка включена в ресурсната обезпеченост за периода на 
изпълнение;

-Влизане в процедура със застраховател за компесиране на загубите; 
-Определяне на регламентирани места за стануване на строителните машини 

и техника.
Идентифициране на риск със средна степен на вероятност

Несъответствие във времето за влагане на Обекта и времето на доставка - закъснение 
на доставки.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска
* Всички доставки се договарят предварително (преди започване на работа на 
строителната площадка), така че сроковете за доставка са изцяло съобразени със 
сроковете за монтаж и полагане;

* Всяка доставка се проследява непрекъснато и при констатиране на възможност за 
евентуално несъответствие се пристъпва към предварително запасяване и съхранение в 
складова база на изпълнителя, така че да не повлияе на срока на договора.

(Участникът следва да даде подробно описание на изпълнението на поръчката, в което 
да се опише технологията и организацията на изпълнение на всички предвидени в 
поръчката дейности..

6. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали: 
(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на 
материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът 
описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за 
различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото 
техническо предложение завррени \~кцпия от фзкуменгУУ) удостоверяващи



съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното 
приложение.)

Продукт/
материал

Предложение на 
участника с описание на 
спецификациите

Производител/
Доставчик

Приложени 
сертификати 
и/или декларации  
за съответствие 
и/или др.

Битумен грунд Грундиране на бетонни 
повърхности,
Вискозитет по Вз-4 при 
20°С, s: От 30 до 70 
Плътност при 15°С, 
kg/m3: От 8 до 24 
Време за съхнене, е h: От 
8 до 24

Аби Комерс 
ЕООД, гр.Русе

Декларация за
експлоатационни
показатели

Хидроизолация без 
минерална 
посипка 4 кг/м 2 
Salambo

Реакция на огън -  Клас F  
БДС EN 13707:2004 

Метод В. 20 кРА

Ади Комерс 
ЕООД, гр.Русе

Декларация за 
експлоатационни
показатели

Хидроизолация с 
минерална 
посипка 4 кг/м2

Реакция на огън -  Клас F  
БДС EN  13707:2004 

Метод В. 20 кРА

Ади Комерс 
ЕООД, гр.Русе

Декларация за
експлоатационни
показатели

Олуци и 
водосточни тръби 
от поцинкована 
ламарина

Цинково покритие 
200гр/кв.м 
БДС 612:2005

М Г ,, Метал 
Трейд “ ООД

Декларация за 
съответсвие

Поцинкована
ламарина

За изработка на обшивки 
от поцинкована ламарина 
БДС 612:2005

Балкан Стига
Инженеринг,
ООД

Декларация за 
съответсвие

Циментова
замазка

Цименто-пясъчна 
замазка за изравнителни 
подови замазки БДС EN  
13813

Теразид ЕООД Декларация за
експлоатационни
показатели

ППР тръби и 
фитинги

ППР тръби за 
отоплителна и питейна 
вода EN  ISO 15874, 1167- 
1, 9969

Valrom Industri, 
Румъния, 
Дистрибутор 
„ Ромстал 
България" ЕООД

Декларация за 
съответсвие

П ВЦ  тръби и 
фитинги

П ВЦ тръби и фитинги за 
канализация, SR EN 1401, 
13476-1, 744

Valplast Industri, 
Румъния, 
Дистрибутор 
„Ромстал 
България" ЕООД

Декларация за 
съответсвие

Фасонни части - 
Спирателни 
кранове и 
съпътсващи 
връзки

Свързващи елементи за 
питйна вода и битово 
водоснабядване 
БДС EN ISO 15874-3

„Пайтайф "ОО 
Д  България

Декларация за 
характеристиките 
на строителен 
продукт

Дълбокопрониква  
щ грунд

Грундиране на 
циментови, гипсови и 
бетонови повърхности

Боро Теракол 
ООД, България

/

Декларация за 
характеристиките 
на строителен 
продукт  |  |



преди полагане на латеск, 
фасадна боя и др.
БДС E N IS 0 2 8 11-1

Гипсово
шпакловъчна смес

За вътрешно приложение 
, БДС E N 13279-1

Теразид ЕООД Декларация за
експлоатационни
показатели

Латекс За вътрешно приложени 
по стени и таени 
БДС EN 13300

Боро Теракол 
ООД, България

Декларация за 
съответсвие

Фасадна боя За външни стени и 
фасади
БДС EN ISO 2431,3251,

Ангро ООД, 
България

Декларация за 
съответсвие

Алкидна боя 3в1 
Dekorator,

Осигурява
антикорозионна защита 
и финишно покритие 
ISO 9001, ТС 75-2005

Мегахим Русе А Д Декларация за 
съответсвие

Варов разтвор за 
мазилка

За външно и вътрешно 
приложение по стени и 
тавани БДС E N 1015- 
9,1015-11,998-1

Ангро ООД Декларация за 
съответсвие

Част
Мълниезащита
Кръгъл проводник 
AlMgSi j/4

За изграждане на 
мълниеприемна мреж а 
БДС EN  62561-1

Евроинженеринг
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Универсална
клема

Използва се за 
кръстосана и паралелна 
връзка на проводници Ф8- 
10, БДС EN 62561-1

Евроинженеринг
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Заземителна 
диагонални клема 
шина - проводник

Използва се за 
кръстосана и паралелна 
връзка на заземителна 
шина 40/4, БДС EN  
62561-1

Евроинженеринг
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Държ ач за 
проводник по 
върха на покрива

Изпозлзва се за 
закрепване на проводника 
на покрива , БДС EN  
62561-1

Евроинженеринг
ЕООД

Д екш рация за
експлоатационни
показатели

Мълниеприемна
мачта

Предназначен за монтаж 
на върха за защита на 
периметър, БДС EN  
62561-1

Евроинженеринг
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

7. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности

за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, хидроизолации и др.), както и за вътрешни 
инсталации на сгради - 5 години;

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в 
съответствие с Наредба № 2 от ЩгЮЛИ.ЮОЗг. за въвеждайте) експлоатация на 
строежите в Република БългЬшиУ и\пинимални гаранционни срокове за изпълнени  I



строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- 
малко от 5 (пет) години.

9. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани е 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд.

10. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на 
обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора 
гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената 
поръчка, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал.1 от ЗОП.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи 
и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Декларации за експлоатационни характеристики за основните материали, 
които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите

3. Други по преценка на участника.

Дата: 02.05.2019 г Декларатор:

Подписите са заличени на основание 
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679
Данните са заличени на основание Чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 2016/679



Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34

№ по гр. 

1
нкпд Спец. № по Описание

2

3

4 9313-0001 Общостр.

5 9313-0001 Общостр.

6 9313-0001 Общостр.

7 9313-0001 Общостр.

8 9313-0001 Общостр.

9 9313-0001 Общостр.

10 9313-0001 Общостр.

У 9313-0001 Общостр.

12 | 9313-0001 Общостр.

13

14

15

\ ,

9313-0001 Общостроител 10

9313-0001 Общостроител 11

7411-2005 ел.техник 12

7124-2002 Изолаторджия 13

7124-2002 Изолаторджия 14

7121-2002 Тенекеджия 15

: м-ка к-во

ОБЕКТ: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на 
сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. 
София, ул. Васил Друмев № 34

Обр.№ 02

Покривни демонтажни работи

Демонтаж на водосточни тръби

Демонтаж на водосборни казанчета

Демонтаж на улуци

Демонтаж на ламаринени обшивки

Демонтаж на съществуваща хидроизолация

Ремонт, укрепване на комини, измазване и 
изграждане на шапки

Ремонт на вентилационни душници

Почистване, обработка с 
ръждопреобразувател, грундиране и 
боядисване с блажна боя на метални 
елементи
Демонтаж на неизползваем метален 
разширителен съд и тръбна инсталация на 
покрив, в т.ч. пренасяне, натоварване и 
извозване на отпадъците 

Покривни и изолационни работи

Ремонт на покривна капандура

Ремонт на шахта на асансьор за храна - на 
ниво покрив и подпокривно пространство

Ремонт и подмяна на мълниезащитна 
инсталация на две части на сградата и 
топлата връзка между тях 
Почистване и подготовка на покривните 
повърхности за полагане на хидроизолация, 
вкл. обезпрашаване и грундиране 
Доставка и полагане на хидроизолация 
двупластова с посипка на повърхностния 
пласт, минимум 4 кг/кв.м., на газопламъчно 
залепване 

Покривни тенекедж. работи

Направа на ламаринени обшивки - покрив, 
комин, капандури, шахта

Нвр Ч.Ч. ; Хора 

1 789.38 ч.ч. 8

0.00 ч.ч.

323.88 ч.ч. 4

Дни 

30 ДНИi r

0 дни 

12 дни

Л Е Г Е Н Д А :

м 58.00 0.25 14.50 ч.ч. 1 2 дни

бр. 7.00 0.80 5.60 ч.ч. 1 1 Ден

м 137.60 0.30 41.28 ч.ч. 2 3 дни

m2 93.00 0.40 37.20 ч.ч. 2 3 дни

м 470.00 0.25 117.50 ч.ч. 4 4 дни!

бр. 1.00 8.50 8.50 ч.ч. 1 2 дни!

бр. 11.00 2.50 27.50 ч.ч. 2 2 дни;

m2 78.00 0.60 46.80 ч.ч. 2 3 дни

бр. 1.00 25.00 25.00 ч.ч. 2 2 дни

336.90 ч.ч. 4 11 дни

бр. 2.00 5.50 11.00 ч.ч. 1 2 дни;

бр. 1.00 45.00 45.00 ч.ч. 2 3 дни!

бр. 1.00 60.00 60.00 ч.ч. 2 4 дни

m2 470.00 0.15 70.50 ч.ч. 3 3 дни

m2 470.00 0.32 150.40 ч.ч. 3 6 ДНИ ;

283.05 ч.ч. 4 10 дни|

m2 148.00 0.80 118.40 ч.ч. 3 5 дни;

Задача Критичен път

Приложение 01
ЛИНЕЕН ГРАФИК

21 . . . 01 . .. |  11 ; . 21 01
ii. t рив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № .1.91 Приказка без край - гр. София, ул Васил Друт

I юкр 
Г

06р.№  02

де м о н таж.н и paGo i и
-1

1 Ра0- тму} дии
Г

1 ден

2 Дни

'• р ао -И И И * ,3 дни

4 padi l j 4  Д НИ

Дни

■►нвфу5 дни 
i

Пудри

1 раб.

п-i и изолационни pace 
 [)

2р .>acL

- дн 11
._ I

3 padk

и в! I и,-г е н щед ж/рабй: 
—     ,

f O

т
Дата: Страница 1 от 3
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№ по г 

21

22

23

24

25

26

27

S  28 

)
;> 29

Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Y

Ремонт на покрив и

нкпд Спец. | № по С
I | ксс I

7121-2002 Тенекеджия 16

7121-2002 Тенекеджия 17

7121-2002 Тенекеджия 18

7121-2002 Тенекеджия 19

7122-2001 Настилкаджия 20

7126-2002 21

7126-2002 Монтажник
Водопровод

22

7126-2002 Монт.
Водопр.

23

7126-2008 Монт. канал 24

7126-2008 Монт. канал 25

7126-2008 Монт. канал 26

7126-2008 Монт. канал 27

7126-2008 Монт. канал 28

7126-2008 Монт. канал 29

7122-2001 Настилкаджия 30

7123-2004 Бояджия 31

7123-2004 Бояджия 32

7122-2001 Настилкаджия 33

7123-2004 Бояджия 34

Доставка и монтаж улуци от поцинкована 
ламарина

Доставка и монтаж на закрепващи скоби за 
улуците

Доставка и монтаж на водосточни тръби

Замазка покрив

Полагане и изкърпваме на изравнителна 
замазка по покривни повърхности

Вътрешно ВиК

Пробиване на отвори в стени и тавани

Доставка и монтаж на спирателни кранове i 
съпътстващи връзки и елементи

Вътрешна водопроводна инсталация ПП 
тръби за студена вода до ф 32

Вътрешна водопроводна инсталация ПП 
тръби за топла вода до ф 32

Вътрешна канализационна инсталация ф 5( 
фасонни части

Вътрешна канализационна инсталация ф 1' 
с фасонни части

Доставка и полагане на топлоизолация на 
тръби

Ремонт и възстановяване на покривни и 
стенни корнизи

Направа на улеи в стени и подове 

Вътрешни арх. работи

Мазилка по стени и тавани

Шпакловка по стени и тавани

Боядисване с латекс двукратно по стени и 
тавани 

Външни фасадни работи

Изкърпване на мазилка по външни стени

Шпакловка по външни стени

м-ка ; к-во Нвр ч.ч Хора Дни

М 138.00 0.65 89.70 ч.ч. 3 4 дни*

бр. 151.00 0.15 22.65 ч.ч. 2 2 ДНИ'

бр. 7.00 2.50 17,50 ч.ч. 2 2 дни

м 58.00 0.60 34.80 ч.ч. 2 2 дни

329 .00  ч.ч. 4 10 ДНИ:

m 2 470.00 0.70 329.00 ч.ч. 4 10 дни.

129.35 ч.ч. 2 10 дни

бр. 8.00 1.20 9.60 ч.ч. 1 2 дни

бр. 6.00 1.50 9.00 ч.ч. 1 2 дни

м 52.00 0.45 23.40 ч.ч. 2 2 дни

м 50.00 0.45 22.50 ч.ч. 2 2 дни

м 21.00 0.50 10.50 ч.ч. 1 2 дни

м 12.00 0.90 10.80 ч.ч. 1 2 дни

м 20.00 0.25 5.00 ч.ч. 1 1 ден

m 2 18.00 1.50 27.00 ч.ч. 2 2 дни!

м 33.00 0.35 11.55 ч.ч. 1 4 дни

179.40 ч.ч. 3 9 дни

m2 42.00 0.80 33.60 ч.ч. 2 2 дни

m2 162.00 0.60 97.20 ч.ч. 2 6 дни

m2 162.00 0.30 48.60 ч.ч. 2 3 ДНИ:

207.80 ч.ч. 3 10 дни

m2 38.00 1.50 57.00 ч.ч. 2 4 дни!

m2 52.00 0.70 36.40 ч.ч. 2 3 дни

Задача Критичен път

Приложение 01
ЛИНЕЕН ГРАФИК

Дата: Страница 2 от 3

3 раш

4 раб

  1

I ^
Вътрешно ВиК

К pat ► .

г] раб.

: дни

} I йк’МШ«

1 pJ-NsSaaА«и 

1 р а б  Т  : Д‘ 

2 раб

1 раб.* • I Д Н И  Т
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.. рабо I и

Външни фасади*! py&i 
Г
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Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34

№ по гр. НКПД Спец.

1______
№ по 
КСС

Описание м-ка i к-во ' Нвр Ч.Ч. Хора Дни

44 7123-2004 Бояджия 35 Боядисване с фасадна боя m2 96.00 0.40 38.40 ч.ч. 2 3 дни

45 7126-2008 Монтажник 36 Изпитвания и проби инсталации бр. 2.00 12.60 25.20 ч.ч. 2 2 дни;

46 9313-0001 Механизация 37 Автовишка мсм 4.00 0.00 ч.ч. 10 дни

47 9313-0001 Общостр. 38 Обезопасяване с временни ограждения към 
улица и двор

м 138.00 0.20 27.60 ч.ч. 2 2 дни;

48 9313-0001 Общостр. 39 Покриване на мебели с полиетиленово фолио m 2 500.00 0.02 10.00 ч.ч. 1 2 дни

49 9313-0001 Общостр. 40 Събиране, пренасяне, натоварване и 
извозване на строителни отпадъци

m3 22.00 0.60 13.20 ч.ч. 2 2 дни

50 Предаване Акт 15 0.00 ч.ч. 0 дни'

Приложение 01
ЛИНЕЕН ГРАФИК

Подписите са заличени 
на основание Чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 
2016/679

Л Е Г Е Н Д А : Събитие Задача " iffig S ih  Критичен път Клон 8 У
} '

Д а т а : ..................................... Страница 3 от 3 ц
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Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34 Приложение 02
МРЕЖОВИ ГРАФИК

/О Б Е К Т : Рем онт на покрив и ВиК инсталация  
на сградата на ДГ № 191 Приказка без край -

Дни: 30 дни 

№  по гр: 1

C.R.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

/  Обр.№  02

Дни: 0 дни С .Р .:0 д н и

\  № по гр: 2 П.Р.: 0 дни

Покривни демонтажни работи

. Дни : 12 дни G.P.: 0 дни
№ по гр: 3 П.Р.: 0 дни

N

Дата:

I1. . )

Демонтаж  на водосточни тръби

Дни: 2 дни 

№ по гр: 4

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Д емонтаж  на водосборни казанчета

Т И  Дни: 1 ден 

№ по гр: 5

G.P.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Дем онтаж  на улуци г •
Демонтаж  на лам аринени обшивки

Дни: 3 дни С.Р.: 0 дни
■ --$>!

Дни: 3 дни С .Р .:0 д н и
№ по гр: б П.Р.: 0 дни | № по гр: 7 П.Р.: 0 дни 1

Ремонт, укрепване на комини, измазване и 
изграж дане на шапки ! '/.I,J V  - >

j
Дем онтаж  на същ ествуващ а хидроизолация

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и Дни: 4 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 9 П.Р.: 0 дни 1 № по гр: 8 П.Р.: 0 дни

Ремонт на вентилационни душници

i

I

Дни: 2 дни 

N9 по гр: 10

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Почистване, обработка с 

{'  11| ! ръж допреобразувател, грундиране и боядии

J Дни: 3 дни 

! N9 по гр: 11

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Дем онтаж  на неизползваем  м етален  
разш ирителен съд и тръбна инсталация на г

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 12 П.Р.:_,0 дн и  

.. I

I I 1,

Страница 1 от 4

Подписите са заличени / _ \  
на основание Чл. 5 от ■' '■
Регламент (ЕС)
2016/679



)

Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34 Приложение 02
МРЕЖОВИ ГРАФИК

LUm
Ремонт и подм яна на м ълниезащ итна  
инсталация на д ве части на сградата и топлат

Дни: 4 дни С .Р .:0 д н и

N9 по гр: 16 П .Р .:0 д н и

'  Покривни теиекедж . работи

Дни: 10 дни С.Р.: 0 дни
№ по гр: 19 П.Р.: 0 дни

Е

Доставка и монтаж  улуци от поцинкована 
лам арина

Дни: 4 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 21  П .Р .:0 д н и

Ремонт на покривна капандура

Дни: 2 дни 

№ по гр: 14

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Ремонт на шахта на асансьор за храна - на 
ниво покрив и подпокривно пространство

Дни: 3 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 15 П .Р .:0 д н и

Почистване и подготовка на покривните  
повърхности за полагане на хидроизолация,

Дни: 3 дни С .Р .:0 д н и

 ̂ № по гр: 17 П.Р.: 0 дни

Доставка и полагане на хидроизолация  
двупластова с посипка на повърхностния пла

Дни: 6 дни С.Р.: 0 дни

№ по гр: 18 П.Р.: 0 дни

Направа на лам аринени обшивки - покрив, 
комин, капандури, шахта

Дни: 5 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 20 П.Р.: 0 дни

Д оставка и монтаж  на закрепващ и скоби за 
улуците

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 22 П.Р.: 0 дни

Доставка и монтаж  на водосборни казанчета

Дни: 2 дни 

№ по гр: 23

С.Р.: U дни 

П.Р.: 0 дни

Доставка и монтаж  на водосточни тръби

FS-2cl
Полагане и изкърпване на изравнителна 
замазка по покривни повърхности

Дни: 10 дни С.Р.: 1 ден

N9 по гр: 26 П .Р .:1 д е н

Дни: 2 дни 

№ по гр: 24
С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Подписите са заличени 
на основание Чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 
2016/679

Д ата :. Страница 2 от 4
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Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34

Вътреш но ВиК

Дни: 10 дни 
№ по гр: 27

С.Р.: 1 ден 
П.Р.: 1 ден

FS-2d

FS-2d

F S - ld

Вътреш ни арх. работи

Дни: 9 дни 

№ по гр: 37
С .Р .: 1 ден 

П.Р.: 1 ден

Приложение 02
МРЕЖОВИ ГРАФИК

(7s -2d

Доставка и монтаж  на спирателни кранове и 
съпътстващ и връзки и елементи

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 29 П.Р.: 1 ден

Направа на улеи в стени и подове

Дни: 4 дни 
№ по гр: 36

С.Р.: 4 дни 

П.Р.: 5 дни

а

Д

Вътрешна водопроводна инсталация ПП 
тръби за студена вода до  ф 32

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 30 П.Р.: 1 ден

Пробиване на отвори в стени и тавани

Дни: 2 дни 

N9 по гр: 28

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 1 ден

Вътрешна водопроводна инсталация ПП 
тръби за топла вода до ф 32

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 31 П.Р.: 1 ден

F S - ld

Вътрешна канализационна инсталация ф 110 
с фасонни части

Дни: 2 дни С.Р.: 0 дни

№ по гр: 33 П.Р.: 1 ден

Вътрешна канализационна инсталация ф 50 
с фасонни части

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и
N9 по гр: 32 Л .Р .:1 д е н

Доставка и полагане на топлоизолация на 
тръби

Дни: 1 ден С.Р.: 0 дни
№ по гр: 34 П.Р.: 1 ден

М азилка по стени и тавани
FS-ld

Ш пакловка по стени и тавани

Дни: 2 дни 

№ по гр: 38

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 1 ден

Дни: 6 дни 

№ по гр: 39

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 1 ден

Ремонт и възстановяване на покривни и 
стенни корнизи

Дни: 2 дни С.Р.: 0 дни

N9 по гр: 35 П .Р .:1 д е н

F S - ld
Боядисване с латекс двукр^тнЬ по стени и,.< 
тавани

Дни: 3 дни 

№ по гр: 40

Д а т а : . Страница 3 от 4
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Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34 Приложение 02 :
МРЕЖОВИ ГРАФИК

Външ ни фасадни работи

. Дни : 10 дни С.Р.: 0 дни

N9 по гр: 41 П.Р.: 0 дни

Дни: 10 дни 

№ по гр: 46
С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Ш

\

Дата:

Изкърпване на мазилка по външни стени

Дни: 4 дни 

N9 по гр: 42

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Ш пакловка по външни стени... ..................
|

[ ! -.. .. - JW
Боядисване с ф асадна боя

Дни: 3 дни С.Р.: 0 дни Г Н"“ ' .. ........... . ....w
1 Дни: 3 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 43 П.Р.: 0 дни
•I.
1 № по гр: 44 П.Р.: 0 дни 1

Изпитвания и проби инсталации

/-И

Събиране, пренасяне, натоварване и 
извозване на строителни отпадъци

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

№ по гр: 49 П.Р.: 0 дни

О безопасяване с врем енни ограж дения към 
улица и двор

Дни: 2 дни С .Р .:0 д н и

N9 по гр: 47 П.Р.: 1 ден

Дни: 2 дни 

N9 по гр: 45

С.Р.: 0 дни 

П.Р.: 0 дни

Покриване на мебели с полиетиленово  

фолио

Дни: 2 дни С.Р.: 1 ден

N9 по гр: 48 П.Р.: 1 ден

П редаване 'Подписите са заличени
Дни: 0 дни т т  с
№погр: 50 на основание Чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 
2016/679
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Обект: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 Приказка без край - гр. София, ул. Васил Друмев № 34 Приложение 03 
Д И А ГРА М А  НА Р А Б О Т Н А Т А  РЪКА
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6

3eak Units:

5 ___ 1 7 ....  [. 9 ! 11 j  13 j 15 17 | 19 I 21 23 ' 25 27 ; 29 31 33 35 j 37 ! 39 J.._ 41 43 J 45 47

Средна работна ръка 8 работника

.

;• :
■ Д*.-,

г-
Щ/Ш

Щ т

•чЧЧ-'Sv

ji • :!

A/S. if

Работна ръка

: : f j ; vv.- • . |j . .r . . .  . . .  j-. . .

j 9 1 11 f 11 I 10 ~ |" Ч Г 10 f l l '  f 11 J 10 I" 11 f 1C
Overallocated: V 'j Allocated:

1,ата:. Страница 1 от 1

/

Подписите са заличени 
на основание Чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 
2016/679


