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До:
Кмета на община Смолян 
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ:
ОТ: ЕТ “ МЕТАЛИК -  ИВАН МИХАЙЛОВ“

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава_020362576,

представляван от_______Иван Димов Михайлов__________________ ,
/трите имена/
в качеството му н а______ УПРАВИТЕЛ______________________________

/длъжност или друго качество/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по 
реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ,
КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След като получихме и проучихме обявата за обществената поръчка и приложенията 
към нея, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за 
изпълнение на обществената поръчка:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е: 50 /словом петдесет /  календарни дни, 
считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството
/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 
съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2. Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи ра^съгласко 
минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за.хвъврда£нр\в



експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Изпълнението на поръчката ще осъществим в съответствие със следните:

Подход и програма за изпълнение на поръчката -  следва да бъдат представени 
предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - 
дейности и ресурси:

моля вижте приложените подход и програма за изпълнение на 
поръчката

Забележка: Участникът следва да опише в детайли: начина на изпълнение на 
поръчката и последователността на предвижданите дейности съгласно техническите 
спецификации и количествената сметка, покриващи всички аспекти на изпълнението с 
отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, технологично 
оборудване и механизация; технологиите за извършване на дейностите; предвидените за 
влагане материали; техническата обезпеченост, в това число механизацията, която ще се 
използва при всеки отделен вид строителни работи съгласно Количествената сметка; 
ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на 
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, включително описание на 
разпределението на задачите и отговорностите. Участникът задължително следва да 
приложи: линеен график за изпълнение на поръчката, в които да са описани и 
визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове работи по количествената 
сметка /КС/ за обекта - времетраенето, технологичната последователност, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи; диаграма на 
работната ръка; и диаграма на механизацията.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на срока на договора.

5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

6. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно 
Техническите спецификации, условията на финансиране, както и всички документи, 
приложени към документацията за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички 
задължения, произтичащи от обявените условия.

[01.09.2017]/

подпКс
ПЕЧАТ

[Иван Михайлов] 
[Управител

?



ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възстановяване на подпорна стена на 
ул. Атанас Шапарданов, кв. Устово, гр. Смолян”.

ЕТ „МЕТАЛИК -  ИВАН МИХАЙЛОВ“
01.09.2017 г.
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1. Предмет на поръчката

„Възстановяване на подпорна стена на ул. Атанас Шапарданов, кв. Устово, 

гр. Смолян”.

Вследствие на падналите интензивни валежи в периода 31 „01-01.02.2015г. 

на територията на община Смолян се повишава нивото на река Черна. Буйната 

река разрушава част от съществуващата подпорна стена по левия бряг от 

корекцията на реката, поддържаща пътното платно на улица „Атанас 

Шапарданов“ в района в близост до канала на ВЕЦ.

Съществуващата подпорна стена, оформяща корекцията на река Черна и 

укрепваща пътното платно на улица „Атанас Шапарданов“ е 

компрометирана.В участък с дължина около 20 м е напълно разрушена и 

свлечена в речното корито, а в друг участък с дължина около 21 м основата pi е 

подкопана и има опасност от внезапно срутване на стената.Възможно е 

следващото повишаване на нивото на реката да причини разрушаване на 

пътното платно на улицата, разрушаване на изградените подпорни стенр1 от 

корекцршта на реката и заливане на прилежащите терени. Това може да доведе 

до инциденти с транспортни средства и хора, преминаващи в този участък на 

улрщата. За да се предотвратят инциденти и да се възстановят щетите, е 

необходимо в засегнатите участъци да се възстанови подпорната стена, която 

да укрепи пътното платно на улицата и да коригира речното корито.

Предвижда се ргзграждане на стоманобетонова стена с обща дължина 41,66 

м и височина 4,8Ом над цокълната фуга. Стената е разделена на четири секции 

с дължини 10,40 м. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е 

предвидено да се поставят барбакани Ф 110 в два реда по височина. За 

оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват 

ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се 

положи на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или
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подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/мЗ и 

постигане на ъгъл на вътрешно триене (р = 40°. Максималният размер на 

камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. 

Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната стена, за да 

отвеждат водата към барбаканите. Обратният насип над короната на стената се 

изпълнява с наклон 1:1,95.Фундирането на стената е предвидено да се изпълни 

върху скална или баластрова основа под речното дъно на дълбочина 1,60 -1,80 

м.За изграждане на стената да се използват бетон с клас С20/25 съгласно БДС 

EN206-1 EN/A и стомана В500В. След декофриране на стената е необходимо 

всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с 

горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова 

основа.

2. Начин на изпълнение на поръчката

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на 

чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия 

проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно 

Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, 

в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа 

ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените 

изисквания към строежите. Продуктите ще имат оценка на съответствието, 

съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на 

Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите в Република България.

При изпълнение на отделните видове СМР трябва ще се спазват следните 

основни изисквания:

№
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> Всички видове CMP се изпълняват в съответствие с одобрения 

Технически проект, Нормативните актове и документи в 

строителството;

> При даването на строителна линия задължително участват и на 

проектантите на обекта;

> Всяко намерение за промяна на проекта се съгласува с проектантите 

по съответния ред;

> Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на 

строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели 

(земни работи, монтажни работи, бетонови работи, армировъчни и

др-);
> Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на 

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, 

хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н.

> Ще се изискват и прилагат съответните сертификати за

съответствие на влаганите материали;

> Преди да започне строителството на обекта с участието на

съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.) 

ще извършим уточняване и отлагане на местоположението на 

съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. При 

извършването на СМР ще се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации;

> Преди започване на строителството, ще укрепим и/или изместим 

всички засегнати проводи и съоръженрш;

> Земните работи ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел 

I „Земни работи pi земни съоръженрш”;

> Влаганите материали и изделрш, използвани при изпълнението на

обекта ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на

проекта и на съответните стандартизационни документи. Не се



допуска използването на материали и изделия без сертификат за 

качество и с неизвестна технология за приложението им;

> Изпълнението на строително-монтажните работи се съгласува със 

съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна 

организация на движението по време на строителството при 

съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За 

временната организация и безопасност на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците“.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата 

обществена поръчка ще изпълним ангажиментите си изпълнение на 

СМР при следните етапи, спазвайки съответната последователност:

2.1. Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните 

работи
За да бъде извършено строителството по обществена поръчка, съгласно 

разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, на този етап 

чрез ръководния екип ще извършим следните действия:

2.1.1. Документална подготовка на строителната площадка

Ще се извършат всички необходими дейности и стъпки свързани с 

актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани 

за започване на обекта, както следва:

• Разрешение за строеж

• заверка на заповедната книга

• Протокол обр.2 А



Изпълнителят, съгласувано с органите на Държавна агенция 

„Гражданска защита” и Национална служба "Пожарна и аварийна 

безопасност" ще извърши разработването и ще предложи за утвърждаване:

• план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;

• план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;

• план за евакуация на работещите и на намиращите се на 

строителната площадка.

• Изготвяне и съгласуване на проекта за Временна 

организация на движението, за осигуряване движението на 

транспортния поток

2.1.2. Подготовка за изпълнение на строителството
Преди започване на работа ще бъде направена необходимата 

предварителна подготовка, която ще обхване:

2.1.2.1. Устройване на временна строителна база
За изпълнение на строителството ще организираме строителна база в 

рамките на строителната площадка. Тя ще обслужва ръководството на обекта 

и строителния надзор и ще бъде на терен подходящ за разполагане на 

необходимите помощни помещения и съоръжения. Разположението ще бъде 

съгласувано с възложителя.

В базата ще бъдат разположени офиси на изпълнителя, помещения и 

съоръженията необходими за обслужване на строителството както следва:

. открити складове

. питейно водоснабдяване

Ще осигурим водоснабдяване за питейни и производствени нужди. На 

обекта ще се осигурява бутилирана вода.

Защуждите на персонала ще бъдат осигурени :

!Jt
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. умивални и химически тоалетни.

. контейнери за отпадъци;

Изпълнителят ще осигури денонощна охрана, както на строителната 

база, така и на строителната площадка.

2.1.2.2. Временна организацията на движението по време на 

стро ител ството
Ще разработим конкретни схеми за ВОД, с посочена дата на започване 

и времетраене на изпълнението на СМР. Тези схеми ще бъдат съгласувани с 

оторизираните органи.

Предложените схеми за ВОД ще удовлетворяват условията за:

Осигуряване на достъп на специализираните коли на бърза помощ, 

ПБЗН, полиция;

Свеждане до минимум на неизбежните затруднения на трафика на

ППС;

- Предварително поставяне на необходимите знаци за обезопасяване на 

строителните участъци.

Предвиждаме механизацията да е максимално мобилна при 

изпълнението на строителството.

2.1.2.3. Разчистване на строителната площадка
При посещението на обекта на място установихме, че на 

строителната площадка има временни паянтови постройки, някой от които 

са пропаднали с подкопаването и падането на стената в следствие на 

придошлите води в реката. Тези постройки представляват сериозно 

препятствие за изпълнението на поръчката. Премахването им строителната 

площадка не е предвидено да се изпълни от строителя и съответно 

възложителя следва да се разпореди и предприеме необходимите 

действия относно отстраняването им .



2.1.2.4. Ограждане и сигнализиране на работните участъци

В участъците, в които се изпълняват СМР, ще се изграждат предпазни 

заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 

3/16.08.2010 г. за ВОД на участъка. Ще се поставят предупредителни знаци и 

табели за обозначаване на обходите, а през нощта - сигнално осветление.

Предпазните заграждения и предупредителната сигнализация ще се 

изграждат в пълно съответствие с разпоредбите по организацията на 

движението през време на строителството и по безопасността на труда, като 

допуснати повреди на същите ще се отстраняват незабавно, така че зоната за 

изпълнение на работите да бъде винаги защитена и обезопасена от достъп на 

външни лица и транспортни средства.

След завършване на дейностите изискващи ограничения в движението 

монтираните ограждания ще се демонтират.

2.1.2.5. Изграждане на геодезическа мрежа

Преди започване на работата ще се направи пълно геодезическо 

заснемане, за да се попълнят и актуализират съществуващите данни. Ще се 

използват и спазват приетите от Възложителя координати. За мониторинга 

върху изпълнението на строителните работи се предвижда използване на 

тотална геодезическа станция.

За отлагане върху терена на главните и характерни точки от техническия 

проект, ще се използва метода на трасиране с полярни координати. 

Трасирането ще се извършва с помощта на работна геодезическа основа /РГО/, 

представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери 

с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение. 

За РГО ще бъдат използвани точките, от които е направено геодезическотб



заснемане при проектирането. Където е нужно сгъстяване на РГО, ще бъдат 

създадени нови работни точки. Не се допуска извършване на земни работи при 

разрушени трайни маркировъчни знаци до пълното възстановяване на 

последните.

Преди започване на всякакви изкопни работи, ще маркираме границите 

на изкопа и ще ги представим за проверка и одобрение от Строителния надзор.

Във връзка с маркирането на строителния участък ще се извършва 

цялостно и систематично фотографиране на ширината и зоната на обекта, 

както и евентуално допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да 

документира съществуващите условия, такива каквито са в началото на 

работите и ще служи за справка при възстановяването й.

2.1.2.6. Уточняване местоположението на подземните инфраструктури

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят ще се 

свърже със собствениците на елементите от подземната инфраструктура, 

евентуално попадащи в зоната на изпълнение на СМР, за да покажат и/или 

открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, като 

дадат своето писмено одобрение. Надеждността на показаната информация 

се базира на данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от 

собствениците на подземни и надземни инфраструктури. Изпълнителят ще 

провери надеждността на информацията преди започване на изкопни работи. 

Отделно от това, при извършване на работите, ще бъдат укрепени всички 

инфраструктури.

2.1.2.7. Получаване на разрешение от Строителния надзор

Ръководния екип на обекта ще се консултира и ще раооти в тясно 

сътрудничество с представителите на Възложителя. Начало на изпълнението



на CMP ще бъде дадено след разрешение на Строителния надзор след 

завършената подготовка. С получаването на разрешението се стартира и 

мобилизацията на екипите и механизацията съгласно линейния график.

2.1.2.8. Уведомяване на експлоатационните дружества

В етапа на подготовката на площадката, представителите на 

експлоатационните дружества и Възложителя, ще бъдат подробно 

информирани за началото на работите, времето за изграждане и срока за 

приключване и приемане.

Извършената съгласно описаното по-горе подготовка на площадката, както и 

провеждането на регламентираните срещи за подготовка на последващи 

работи и взетите на тях решения от Строителния надзор, създават 

предпоставки за стартиране на работите съгласно Линейния график и като 

цяло - за срочното завършване на обекта съгласно сключения договор.

2.1.2.9. Доставка на материали

Доставката на материали се извършва по предварително съставен 

времеви план за доставки, който е съобразен с календарния план за 

изпълнение и обезпечава изпълнението на СМР с материали. За материалите, 

които позволяват складиране предвиждаме предварителна доставка на 

буферни зони, предварително съгласувани с Възложителя и осигуряващи 

постоянен резерв за намаляване на риска от недостиг на материали за 

извършване на СМР.

2.2. Етап - изпълнение на смр.

За изпълнението на обекта е предвиден срок от 50 дни. Приложен е 

линеен график за изпълнение на поръчката, в който е онагледен^
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последователността и продължителността на изпълнение на видовете и 

количествата СМР. За всеки вид и количество работа са посочени:

• Посочен е броя на работни дни за изпълнението на

предвиденото количество СМР

. По календарни дни е посочен броя на ангажирания

изпълнителски персонал

Етапа на изпълнение на СМР започва с подписване на Протокол обр.2а 

по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, с 

който Изпълнителят получава достъп до строителната площадка.

След осигуряване достъпа на Изпълнителя да строителната площадка 

ще трасираме елементите на проекта във всеки участък и ще извършим 

прецизно геодезическо замерване на теренната основа. Резултатите от 

екзекутивните измервания ще се отразяват в надлежно изготвени, проверени и 

подписани съвместно с Консултанта протоколи, които ще представим на 

Възложителя за одобрение. След съгласуване с Консултанта и проектанта ще 

предоставим на Възложителя съпоставка между проектните и екзекутивните 

данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните 

видове работи за изпълнение на строежа.

След трасиране елементите на проекта в местата, където ще стартира 

изпълнението на строително-монтажните работи, започва тяхното изпълнение 

съобразно одобрените проекти и при спазване на всички нормативни 

документи отнасящи се до строителството, всички стандарти регламентиращи 

качеството на влаганите материали и готови изделия, безопасност и хигиена 

на труда, пожарна безопасност и опазване и възстановяване на околната среда.

Изпълнението на СМР ще протече съобразно описаните по-долу 

организация и подход на изпълнение, описание на видовете СМР и 

технологична последователност и одобрения Линеен график

При строителството на обекта ще спазваме и следните изисквания:



• Методите за изпълнение на СМР, включително състава на 

механизираните звена и помощното оборудване, ще се 

избират така, че да спомогнат за повишаване на 

ефективността на строителните работи и за намаляване на 

отрицателните въздействия върху околната среда и 

живеещите в непосредствена близост до строежа.

• Строителните работи ще се извършват при подходящи 

метеорологични и условия.

• СМР ще се изпълняват така, че във всеки един момент от 

строителството на обекта да е осигурено отводняването на 

строителната площадка с цел запазване на изпълнените 

работи и минимизиране въздействието на повърхностния 

воден оток върху прилежащите терени,

• При изпълнението на СМР ще се стремим да не се 

нарушава достъпа до имотите в близост до обекта

• Местата за депониране на неподходящи почви и/или 

излишни земни и скални маси ще се избират така, че да са 

визуално ненатрапчиви и където риска от почвена ерозия, 

движение на земните маси и влошаване качеството на 

водите е минимален. Те ще се съгласуват с Възложителя.

• При необходимост от спиране на строителството ще се 

извърши обезопасяване на обекта и осигуряване на 

нормална проходимост и достъп до прилежащите терени и 

сгради.

Етапа на изпълнение на СМР приключва с изпълнението на всички 

СМР, предвидени в одобрения проект или непредвидени СМР разпоредени от 

Консултанта.

1̂1

Si



2.3. Етап завършване на строителството и издаване разрешение за 

ползване
Дейностите за въвеждането в експлоатация включват представяне на 

строителната документация за процеса на строителството и екзекутивната 

документация, съгласно изискванията на ЗУТ;

Организацията за въвеждането на обекта в експлоатация ще се развива и 

действа в основната си част в процеса на строителството. Още със започването 

на строителството, ще създадем необходимата организация за подготовка на 

приемането на обекта чрез създаване на специализиран екип за изпълнение на 

изпитванията.

Документирането на строителството, включително изпитванията, и 

осигуряване на документация за влаганите материали е неразделна част от 

задълженията на техническото ръководство на обекта.

Имайки предвид специфичния характер на проекта участникът ще има 

като важно задължение да осигурява в процеса на строителството изпитването 

на елементи, като създава готовност за въвеждането им в редовна 

експлоатация непосредствено след завършването им.

След завършване изпълнението на строителството до степен на 

съществено завършване, изпълнителят ще изготви екзекутивна документация 

(съгласно изискванията на ЗУТ), отразяваща несъществените отклонения от 

съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако има такива.

Ако е налице съществено завършване на СМР от страна на Изпълнителя 

и той е изпълнил всички свои други задължения съгласно Договора, 

той уведомява писмено Възложителя и Строителния надзор за готовността 

си да предаде Строежа на Възложителя.

След получаване на уведомлението Възложителят ще назначи комисия, 

която ще се събере на обекта и ще установи качеството на извършените 

работи и готовността за приемането на обекта. Комисията ще се състави 

Констативен акт. 15 съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г., съгласнб
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изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за Строежа, 

с който той ще се предаде от Изпълнителя на Възложителя. При констатирани 

пропуски в изпълнението на СМР комисията определя срок за отстраняването 

им. Строителят ще отстрани всички забележки написани предписани от 

комисията в определеният срок, за което ще уведоми възложителя.

Строителният надзор ще изготви и представи на Възложителя 

окончателен доклад за извършените СМР.

След получаване на окончателния доклад, Възложителят ще отправи 

искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2.

При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата 

функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, 

одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащите 

Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, 

Държавната приемателна комисия ще състави протокол обр. 16 за 

установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК ще издаде Разрешение за 

ползване на Строежа.

2.4. Етап на гаранционно поддържане на обекта

Гаранционните срокове за обекта са съобразно действащата Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Техническото 

предложение от Офертата на Изпълнителя и Договора.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на 

строителния обект в експлоатация, като Изпълнителят се задължава в тези 

срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР! Hia,]
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обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с проектната документация и разрешението за 

строеж.

В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните Гаранционни 

срокове Възложителя ще уведоми Изпълнителя за това. Изпълнителят и 

Възложителят съставят Констативен протокол за възникналите дефекти. В 

Протокола се определя срок за отстраняване на дефектите.

Изпълнителят ще отстрани за своя сметка констатираните дефекти в 

срока от Констативния протокол. Ако е необходим по-дълъг срок за 

отстраняването им, то това ще бъде договорено между Изпълнителя и 

Възложителя.

2. Последователност на предвижданите дейности съгласно техническите 
спецификации и количествената сметка.

Стената по проект е разделена на 4 секции. За съоръжението не е 

правен инженерно геоложки доклад и не са изключени геоложки изненади. С 

много голяма вероятност е предположено, че фундирането ще се осъществи 

върху земна основа от група „А" или „В" съгласно БДС EN 1998-1. 

Фундирането е възприето да се извърши върху скална или баластрова основа. 

В случай на липса на скална основа на предложената кота за фундиране, 

оформянето на наклона на основната плоскост ще се извърши внимателно, 

чрез ръчен изкоп в последните (35-40) см. непосредствено преди готовност за 

изпълняване на фундамента на стената. Всяко допълнително прокопаване се 

компенсира с подложен бетон.

Изпълнението на строителството ще протече при следната 

последователност:

♦♦♦ Отлагането на съоръжението на терена съгласно чертеж „СИТУАЦИЯ".
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Следва изпълнението на стената като се започва със секция „1”,

спазвайки всички изисквания на ТБТО!

♦> Извършва се изкоп за разкриване на основите.

♦> Извършва се изкопа за фундамента на секция

♦> Изпълнява се кофража и армировката в основата (фундамента) на 

секцията.

♦♦♦ Полага се бетона във фундамента. В бетона се добавят химически 

добавки за ускоряване на процеса по постигане на якостните 

свойства.

♦> Изпълнява кофража и армировката на стената . Монтират се 

барбаканите

♦> Полага се бетона в тялото на секцията над основи. В бетона се 

добавят химически добавки за ускоряване на процеса по постигане 

на якостните свойства

♦> Декофриране на стената се извършва на седмия ден след полагането 

на бетона в секцията над фундамента, по този начин се осигурява 

декофриране след набиране на 50% от якостта на бетона.

*♦* Изпълнява се кофража и армировката на шапката.

♦> Полага се бетона в шапката.

♦> Двукратно измазване на всички части от стените, които подлежат на 

покриване със земна основа с горещ битум. Бетоновите повърхности 

трябва да са добре почистени и сухи.

Аналогично се изпълняват и останалите секции.

♦♦♦ Направа на дренажния филтър и обратен насип зад съоръжението. 

Направа на насипа зад съоръжението. Извършва се след набиране на 

якост на бетона равна на 75% от проектната якост.

pi



След свалянето на кофража на последно изпълнената секция се 

възстановява речното корито, като се премахва временно изградената дига. 

Бетоновите блокове използвани за направата на дигата се натрошават и 

депонират на депо строителни отпадъци, а материала използван от изкопа 

за дигата се натоварва и превозва на депо земни маси.

Количествата по видове работи посочени по секции за кофраж, 
армировка бетон са изчислени на база предоставените ни проектни данни, 
а на изкопите, насипите, ръчно наредения камък и дренажния слой са на 
база осреднени стойности от количествената сметка.

ВИД СМР МЕХАНИЗАЦИЯ
КЛЮЧОВ
ЕКСПЕРТ

БРОЙ
РАБОТНИЦ

И
БАГЕР ОБЕМ 

ЛОПАТА 1.1 m3 
98к.с

САМОСВАЛ ДО 
24Т

БАГЕР ОБЕМ 
ЛОПАТА 1.1 m3 

98к.с 
КОМПРЕСОР 

ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4 
,1-7,5МЗ/МИН.С 

ДВИГ

ПРОБИВЕН ЧУК 
ТИП 'ПР-24'

БАГЕР ОБЕМ 
ЛОПАТА 1.1 m3 

98к.с ------- i----л---iJ
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КОМБИНИРАН 
БАГЕР ТОВАРАЧ

Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
механизация

4

НАПРАВА И 
РАЗВАЛЯНЕ 
КОФРАЖ ЗА 
УСТОИ,СТЪЛБОВЕ 
И ДР.СТЕНИ С 
ПРАВИ
ПОВЪРХНИНИ

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
3-ма
строителни 
работници - 
кофражисти

3

5

КОФРАЖ ЗА 
СТОМАНОБЕТОНО 
ВИ ШАПКИ-РЦ

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
2-ма
строителни 
работници - 
кофражисти

2

6

ОСТАВАЩ 
КОФРАЖ, XPS

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 1 
строителен 
работник - 
кофражист.

1

БЕТОН ПОМПА 
ИГЛЕН ВИБРАТОР

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ

------ и--- %--<—-

HL



8

ПОЛАГАНЕ 
СТОМАНОБЕТОН 
С20/25 ЗА СТЕНИ И 
ШАЙБИ

БЕТОН ПОМПА 
ИГЛЕН ВИБРАТОР

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
3-ма
строителни
работници-
бетонджии.

3

9

ПРЕВОЗ НА БЕТОН 
С БЕТОНОВОЗ НА 5
км

Бетоновоз

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
мехнизация

0

1
0

ИЗРАБОТКА И 
МОНТАЖ 
АРМИРОВКА - ОБ. 
И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ АЗ

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
4-ма
строителни 
работници - 
кофражисти

4

1
1

БАРБАКАНИ PVC 
Ф110

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
един
строителен
работник.

1

1
2

ТОПЛО БИТУМНО 
ЛЕПИЛО

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
един---- гЧ------- 1------L

1

----------------------------- X-------------п-------тг1

fed'
/



строителен
работник.

КОМБИНИРАН 
БАГЕР ТОВАРАЧ

САМОСВАЛ ДО 
24Т

КОМБИНИРАН 
БАГЕР ТОВАРАЧ 

САМОСВАЛ ДО 
24Т

ВАЛЯК 
ВИБРАЦИОНЕН 

САМОХОДЕН ОТ 
6,8 : 8Т

1
5

ФАСАДНО ТРЪБНО 
СКЕЛЕ С 
Н=или<30М

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
2-ма
строителни
работници.

2

1
6

МОТОРНО 
ВОДОЧЕРПЕНЕ НА 
ВОДА ОТ ОСНОВИ 
ДО 400 КВ

Моторна бензинова 
помпа Hyundai напор 

36 ш, дебит 
ЗбмЗ/мин

Под
зъководството
на
Техническия 
зъководител, 
изпълнено от 
механизация .

0

у

39



1
7

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ 
МАСИ НА ДЕПО (на 
30 км) САМОСВАЛ ДО 

24Т

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
механизация.

0

КОМБИНИРАН 
БАГЕР ТОВАРАЧ 

САМОСВАЛ ДО 
24Т

ВАЛЯК 
ВИБРАЦИОНЕН 

САМОХОДЕН ОТ 
6,8 : 8Т

КОМБИНИРАН 
БАГЕР СЧУК

2
0

Превоз бет. строит. 
отпадъци на ЗОкм :

САМОСВАЛ ДО 
24Т 'КОМБИНИРАН 
БАГЕР ТОВАРАЧ

Под
ръководството
на
Техническия 
ръководител, 
изпълнено от 
механизация.

0

2.4. Производителност на предложената работна сила.

Производителността на работната сила е заложена в анализните 
цени, които са изготвени на базата на използвани /щифри заложени в



билдинг менажер. По видове работи производителността на работната 
сила е както следва:

Анализите са съобразени също с обяснителните записки на 

проектанта, предоставени с тръжната документация. За тези анализи за 

които няма шифри по билдинг менажер са използвани фирмени анализи. 

Разходните норми на труд за предвидените количества по категории 

работници са посочени в следващата таблица.

Номер Наименование I ст. ч.ч. II ст. ч.ч. III ст. ч.ч.
1 ИЗКОПНИЯ 255.13 0 0
2 МИНЬОР 0 452.38 0
3 РАБОТНИК 846.11 391.15 175.35
4 БЕТОНДЖИЯ 0 212.18 149.45
5 АРМАТУРИСТ 0 453.6 100.8
6 ИЗОЛАТОРДЖИЯ 0 28.42 0
7 ДЪРВОДЕЛЕЦ 0 0 28.98

Производителността на работната сила е заложена при изготвянето на 

линейния график. На базата на срока за изпълнение и

производителността на работната сила е определен и необходимия брой 

работници. В следващата таблица, отговаряща на линейния график е 

посочено разпределението на работната сила. За повече информация моля 

вижте линейния график.



2,5. Производителност на предложената механизация и 
оборудване;

Производителността на предложената механизация е заложена в 
анализните цени, които са изготвени на базата на използвани шифри 
заложени в билдинг менажер. По видове работи производителността на 
механизация е както следва

ном Анализ/ СМР/ име мяр. р.н.
Анализ 8101402210
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1. САМОСВАЛ Д0 24Т мсм 0.028
2. БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1.1 m3 98к.с мсм 0.013

Анализ 8101301221
ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С 
КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1.
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1- 
7,5МЗ/МИН.С ДВИГ мсм 0.081

2. ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24' мсм 0.162
3. БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА Е1тЗ 98к.с мсм 0.003

Анализ 8101402120
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 
УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1. БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1 ЛтЗ 98к.с мсм 0.009
2. КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ мсм 0.003

Анализ 8103309400
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА 
УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С 
ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ
за 1 m2
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. автокран M9M 0.005

Ш



Анализ *000000003
'ПОЛАГАНЕ БЕТОН 08/10 НЕАРМИРАН 
В ОСНОВИ, СТЕНИ, КОЛОНИ, 
ПОДЛ.,НАСТ.
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БЕТОН ПОМПА мсм 0.010
2. ИГЛЕН ВИБРАТОР мсм 0.080
3. ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ мсм 0.080

Анализ *000000004 -АДА '■
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА 
СТЕНИ И ШАЙБИ
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БЕТОН ПОМПА мсм 0.010
2. ИГЛЕН ВИБРАТОР мсм 0.080
j . ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ мсм 0.080

Анализ *000000005
ПРЕВОЗ НА БЕТОН С БЕТОНВОЗ НА 5
км
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1. БЕТОНОВОЗ мсм 0.012
Анализ 8102061030
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - 
ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ
за 1 кг
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. автокран мсм
Анализ *000000006
за 1 м
Анализ 8102280821
ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО
за 1 m 2

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.
КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА 
ВЕРТ. И XOPPI3. мсм 0.002

2. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 0.002
Анализ 8104020521

гт :---------------- « ■__



РЪЧНО НАРЕЖДАНЕ HA ЕДРОЛОМЕН 
КАМЪК•
за 100 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. КОМБИНИРАЕ1 БАГЕР ТОВАРАЧ мсм 4.280
2. САМОСВАЛ ДО 24Т мсм 1.200

Анализ 8101508200
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП 
ЛИНИИ В СКАЛНИ ПОЧВИ
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН 
ОТ 6,8 : 8Т мсм 0.003

2. КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ мсм 0.003
-jj. САМОСВАЛ ДО 24Т мсм 0.012

Анализ 8222310720
МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ 
ОСНОВИ ДО 400 КВ
за 1 мсм
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1.
Моторна бензинова помпа Hyundai напор 
36 т , мсм 1.000
Анализ *000000007
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО (на 
30 км)
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1. САМОСВАЛ ДО 24Т мсм 0.095
Анализ *000000008
ДОСТАВКА НА ДРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ 
ОТ 6 км
за 1 бр.
МЕХАНИЗАЦИЯ

1. САМОСВАЛ Д0 24Т мсм 0.021
2. КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ мсм 0.002

->j .
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН 
ОТ 6,8 : 8Т мсм 0.004
Анализ *000000009
Разкъртване бетонни строителни отпадъци —f------



за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ р.н.

1. КОМБИНИРАН БАГЕР С ЧУК мсм 0.032
2. КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ мсм 0.005

Анализ *000000010
Превоз бет. строит. отпадъци на ЗОкм :
за 1 m3
МЕХАНИЗАЦИЯ

1 . САМОСВАЛ ДО 24Т мсм 0.060

В точка „Техническата обезпеченост, в това число механизацията, 
която ще се използва при всеки отделен вид строителни работи съгласно 
Количествената сметка“ от работната програма в табличен вид е 
посочена необходимата и достатъчна механизация за изпълнение на 
предвидените по КС дейности.

За повече информация моля вижте приложения линеен график за 
изпълнение на поръчката с изпълнителски персонал и механизация.

2.6. Технология за извършване на дейностите;

♦♦♦ Направа на механизиран изкоп:

Изкопните работи ще се изпълнят с механизация и методи на работа, 

които ще отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 

изкопаване. Преди започване на изкопните работи ще освободим зоната за 

работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи 

ще гарантираме максималното отводняване на изкоп по всяко време, като 

изградим временни водоотводни съоръжение (дига), което ще гарантира 

бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или 

депониране ще продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и 

достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или нр 

приключи съответния вид работа.



Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще 

бъдат складирани на осигурени от нас депа. При извършване на изкопните 

работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изкопните работи по начин, гарантиращ целостта на откосите.Изкопите 

за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните 

работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при 

напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта 

е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за 

необходимия минимален период.

Кофражни работи:

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на 

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, 

достатъчна якост и коравина.

Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия 

бетон да бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да 

имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и 

всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни.

Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на 

отворите: +/- 10 мм.

Кофражът се изпълнява така, че включително и при съединенията на 

плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на 

разтвор, като ако е необходимо се поставят уплътнители. Плътността на 

кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е такава, че да се



избегне образуването на прагове. Проверяват се позициите на детайлите, за да 

се предотвратят отклонения в размерите и местоположението.

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на 

необходимите позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и 

жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от 

каквито и да е закрепващи приспособления за кофража.

Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва ще бъде подбран за 

съответния вид кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид 

покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре надолу, 

последно по хоризонталните повърхности. Използва се минималното 

необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно 

събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с 

армировката.

Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари 

конструкцията, и без да се повредят подпорите. Отговорността за 

безаварийното сваляне на всички части от кофража и подпорите, без да се 

накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя.

Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата 

минимална якост съгласно нормативната уредба.

Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните 

неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 

1м не трябва да са над 5 мм. Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат.

Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на 

кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ 

разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм.

При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите 

(дървени или метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните 

платна, частично почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и



изкърпване; смазване и почистване на платната; сортиране по вид и размери 

на материалите във вид готов за нова употреба.

Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни 

работи се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол 

на дървения материал, кофражни платна и подпори (дървени и метални). 

Техническия ръководител контролира спазването на геометричните размери 

съобразно кофражните планове.

Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се 

документира с акт обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните работи.

♦> Армировъчни работи:

Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на 

армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да 

притежават сертификати.

Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и монтира в 

пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид 

армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. 

Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга.

Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска 

от -10 °С. Монтажът на армировката започва с разчитане на монтажния 

армировъчен план.

Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се 

извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при 

доставяне на заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния 

проект и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването 

и укрепването на армировката.
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Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да 

отговаря на предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими 

отклонения на бетонното покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 5 

mm.

По повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат да 

окажат вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между 

тях. Състоянието на повърхността на армировката да се проверява преди 

монтажа й.

Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било 

повреди Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва 

да се осигурява срещу преместване и да се проверява преди бетониране. 

Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.

♦♦♦ Бетонови работи:

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва 

да отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата 

смес да се осъществи в сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане 

на бетоновата смес на място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да 

бъде променян на строителната площадка. Не се допуска разреждането на 

доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната площадка 

се налага влагането на химически добавки, бетонът се размесва отново до 

равномерното им разпределение.

Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 

0 °С до - 4 °С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане 

грижи за бетона при бетониране в зимни условия - покриване с рогрзки, 

полиетилен и др.
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Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, измиване на 

контактните повърхности с вода.

При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес става 

непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста 

армировка се разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата

Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени 

вибратори.

Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да 

продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни 

мехурчета. Не се допуска разслояване на бетона в следствие вибрирането му. 

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, 

недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез напръскване и 

поливане с вода.

Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в 

проекта условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при 

нормални условия на втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и 

относителна влажност на въздуха 60 %), се спазват следните минимални 

срокове за декофриране.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване 

на бетона ще се спазват следните изисквания:

> Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;

> Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и 

армировка не се допускат;

> Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, 

сътресения и други механични въздействия;

> Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от 

непосредствено слънчево въздействие и мраз;

> Бетонът да отлежава във влажна среда.



> Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху 

положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 
15 кг/см2.

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната 

денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната 

денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на 

Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни 

условия.

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната 

армировка се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.

♦♦♦ Обмазване с горещ битум:

След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, 

които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася 

върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова основа.

♦♦♦ Обратен насип зад стената:

Обратната засипка зад стената да се изпълни частично с ръчно подреден камък 

и чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на пластове с 

дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен 

валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгьл на 

вътрешно триене q> = 40° (по БДС 10188). Максималният размер на камъните 

в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се 

изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбакани Ф 110, подредени в два реда по височина.



Обратният насип над короната на стената да се изпълнява с наклон 1:1,95.

3. Материали предвидени за влагане;

Възприето е изграждане на армирана подпорна стена с клас бетон С20/25 

съгласно БДС EN 206-1N/A и стомана В500В.

След декофрирането на стената всички бетонови повърхности, които се 

засипват се измазват двукратно с горещ битум, като последния се нанася 

върху суха и добре почистена бетонова повърхност.

За влаганите материали ще се прилагат сертификати и технически 

одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, 

удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации или 

стандарти (съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти), по експертна оценка се 

определят

Наименование на
№ материала, Производител Търговска мярка Стандарт/Качество

ТЛ̂ГТРТТТЛРТП тл
1 2 п

J 4 5
Бетонов Обикновен бетон БДС EN 206-1:2002/

1
Бетон С 8/10 възел клас на якост БДС EN 206-

на ф pip ма (8/10) клас на 1:2002/А 1.2006

„Дюлгер“ заврюимост от БДС EN 206-
глгл тт 1 .ОААО /АП
Бетонов Обикновен бетон БДС EN 206-1:2002/

възел клас на якост БДС EN 206-
2 Бетон с20/25 на фирма (С20/25) клас на 1:2002/А 1.2006

„Дюлгер“ зависимост от БДС EN 206-
глгл гт________ ______ 1 .ПААП /АП НГуЛ'̂  11_



Заваряема Хелиус метал Заваряема БДС 9252:2007

армировъчна център“ ООД армировъчна БДС EN 1080:2006

Помощни и допълнителни материали за изпълнението са:

> кофражните плоскости, дъските, бичметата, кофражно масло и пирони 

за направата на кофража на съоръженията.

> Битум за хидроизолацията на бетоновите повърхности

> Ломен камък

> Дренажен филц

Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен 

контрол съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за 

влагане на строителните продукти в строежите в Република България.

Влаганите строителни материали ще бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания 

за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия 

упълномощен представител, подписана и подпечатана от производителя или 

негов представител -(съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за 

условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в 

Република България).

4, Техническата обезпеченост, в това число механизацията, която ще се
използва при всеки отделен вид строителни работи съгласно
Количествената сметка;

За изпълнението на поръчката дружеството разполага със следната 
необходима и достатъчна механизация съгласно предвидените по КС 
видове и количества СМР:

Номер Наименование К-во брой
машини

Производителност
мощност

1 Багер обем лопата 1.1 m3 
98к.с 14.76 1

Изкоп з.п. 180-250
мЗ/мсм

Изкоп ср.ск.п. 80- 
100мЗ/мам )(

щ

3 3



2
Компресор 
подвиж.проиЗв.4,1- 
7,5мЗ/мин.с дизел, двиг

24.54 2 4,1-7,ЗмЗ/мин

3 Пробивен чук тип 'пр-24' 49.09 6 Изкоп ек. Почви 6- 
ЮмЗ/мсм

4 Бетоновоз 2.88 1 8мЗ

5 Валяк вибрационен 
самоходен от 6,8 : 8т 4.92 1 ON 00 00 ч

6
Моторна бензинова помпа 
Hyundai напор 36 т ,  дебит 
ЗбмЗ/час

25 1 напор 3 6 т , дебит 
ЗбмЗ/час

7 Самосвал до 24т 80.7 4 до 24т

8 Комбиниран багер с чук 6.4 1 Изкоп ск.п. 40- 
80мЗ/мсм

9 Комбиниран багер 
товарач 10.57 1 Изкоп з.п. 150-200 

мЗ/мсм
10 Бетон помпа 2.4 1 Стрела 24м
11 Иглен вибратор 19.22 3 1,2 кв
12 Електроагрегат 19.22 3 5кв

В следващата таблица по видове и количества СМР е посочена 

необходимата механизация с разходни норми изпълнение на единица 

количество работа и с разходни норми за изпълнение на предвиденото 

количество работа по КС. За подробна информация моля вижте 

приложения линеен график за изпълнение на поръчката с изпълнителски 

персонал и механизация. В него по дни е посочено натоварването на 

механизацията (броя машиносмени). В този график е приложена и 

таблица в която за всеки вид механизация е посочен по дни броя на 

заложените по ЛГ машиносмени.
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Ключов вид работа, изискваща значителен трудов ресурс и време 

представлява изпълнението на кофража. При използване на класическите 

инвентарни кофражи от греди, дъски, метални платна съгласно разходните 

норми за труд за 1 m2 кофраж се разходват средно 1,5 ч.ч.. Съкращаване 

на времето за направата на кофража постигаме чрез техническо решение за 

прилагане на високоефективна кофражна техника и кофражни системи.

Кофражните системи -  това са най-новите съвременни кофражни 

технологии, които се наложиха на строителния пазар. Все повече фирми 

усъвършенстват кофражите и предлагат различни модулни системи, които да 

позволяват бърз монтаж и много добро качество на излетия бетон. В 

зависимост от предназначението за използване на кофражите могат да са 

индивидуални или универсални. Все повече фирми се стремят да разработват 

такива модули, които да са универсални и да имат по-голямо приложение. 

Кофражните системи позволяват създаването на такива модулни 

конфигурации, които максимално да могат да се обединяват в един елемент и 

така да се използват многократно. Предимствата са намаляване на 

трудоемкостта, повишаване на качеството и възможност за изпълнение на 

всякакви бетонови конструкции. Тези системи позволяват и олекотяване на 

отделните модули, като за това се използва олекотена конструкция. Използват 

се сменяем хидрофобен шперплат, като лице на кофражната форма и 

алуминиева поддържаща конструкция. Използването им е много актуално, там 

където не е възможно използването на кран или друго подемно средство. 

Кофражните системи, които се предлагат от различните фирми имат 

приблизително един и същи принцип за работа и сглобяване, като 

различията са само по врща на сглобките и захващането на платната.

Системите строителни кофражи WENDLER са един продукт от най-ново 

поколение и с най-високо качество. Приложението им значително съкращава 

времето за кофраж и декофраж, те са изключителцр лесни за сглрб^ваi\ef\



посредством патентован свързващ механизъм - кламер и са универсално 

приложими. Чрез тях може да се кофрират фундаменти, стени, колони, плочи, 

греди и асансьорни шахти. Кофражните системи са стабилни и издържат на 

натоварване от 65 kN/m2 при алуминиева рамка и до 80 kN/m2 при стоманена 

рамка. Възможно е многократно да се употребяват в производствения процес. 

Елементите са леки и здрави, което позволява удобна работа без кран. 

Основната рамка е изработена от специална стомана или алуминий, която 

възвръща формата си дори и след големи натоварвания, специалните 

многослойни дървени плоскости са хидрофобни. Резултатът е абсолютно 

гладка повърхност на бетона. Височината на кофражните платна е 270, 135 и 

90 см. Широчините варират от 20 до 240 см.

Фирмата е разработила специални раздвижени ъгли с помощта на които 

могат да се кофрират стени с произволен радиус. Посредством патентованите 

свързващи кламери с удобно отваряне и затваряне чрез клин, системата 

WENDLER позволява напълно безпроблемното и бързо изграждане на големи 

кофражни полета, изцяло нивелирани. Свързващите раздвижени кламери и 

уникалните раздвижени елементи позволяват безстепенно изравняване на 

широчината на кофража до 66 см.

С техническото решение за използване на кофражни системи времето 

за кофриране и декофриране се съкращава от 3 до 5 пъти. В фирмата са 

назначени на трудов договор кофражисти с опит при направата на 

кофраж с помощта на кофражни системи.

5. Ресурсна обезпеченост - човешкия ресурс, необходим за изпълнението 
на всяка от работите, включени в предмета на поръчката. Описание 
на разпределението на задачите и отговорностите.

Поръчката ще изпълним за 50 календарни при благоприятни
климатични и хидроложки условия. Дейностите са разпределени в едро



звено и една бригада при следната структура на персонала за 
управление и изпълнение:

главен ръководител на строежа

отговорник по 

качеството
технически ръководител

ко о р д и н а  то р  

"ЗБУТ"

/

Р ъ ко в о д и те л  зв е н о  - 1

З ве н о  "р ъ ч н и  и зко пи , 

х и д р о и з о л а ц и я , ръчно  н а р е д е н  

ка м ъ к , д р е н и р а  щ пласт, 

о б р а т е н  н а си п " 5+1

-
Б р и га д и р  - 1

\ Б ригад а  - " к о ф р а ж ,а р м и р о в к а  

и п о л а га  не на б е то н  в 

с е к ц и и "  -9 + 1

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите

Главеният ръководител на строежа: ръководи изпълнението на

договора. Ръководи изпълнението на строителните работи. Осъществява 

комуникация с Възложителя, Проектанта и Консултанта. Осигурява достъп до 

строителната площадка, помещенията и документацията по проекта, 

техническия ръководител, строителните бригада и звено на представителите 

на възложителя, консултанта и други органи, имащи отношение към 

изпълнението на договора. Отговаря за глобалната организация на обекта, 

координира и разпределя работата. Изготвя доклади за отчитане на 

извършената работа на обекта. Участва в съвместни огледи с представители на 

възложителя и собствениците. Планира изпълнението на дейности касаещи 

собственици на жилища. Участва в съставяне на протоколи.

Технически ръководител - изпълнява указанията и разпорежданията 

дадени от Главния ръководител на строежа. Дава указания и разпореждания.



на бригадира и ръководителя на звеното. Пряко следи дейностите 

изпълнявани от бригадата и звеното, изпълнението на строително- 

монтажните работи и съответствието на изпълнението им с проекта. Следи за 

количествата на изпълнените СМР, заявките и доставките на материалите, 

както и за готовността и изправността на строителната механизация. Подготвя 

отчети и наряди за изпълнените видове и количества работи. Координира 

дейностите на бригадата и звеното и следи за изпълнението на 

предвидените по линеен график срокове. Подпомага Главния ръководител на 

обекта в подготовката на доклади. Техническия ръководител отговаря: за 

технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР; 

ритмично разпределение на работниците, строителната механизация и 

транспортната техника; координира пряко работата на работните екипи; 

приема от тях заявки на материали и ежедневните наряди за извършената 

работа.

Бригадир на бригада / Ръководител на звено - изпълнява указанията 

и разпорежданията дадени от Главния ръководител на строежа и техническия 

ръководител. Дава указания и разпореждания на работниците от 

бригадата/звеното. Пряко следи дейностите изпълнявани от 

бригадата/звеното, изпълнението на строително-монтажните работи и 

съответствието на изпълнението им с проекта. Следи за количествата на 

изпълнените СМР, заявките и доставките на материалите, както и за 

готовността и изправността на строителната механизация. Подготвя отчети и 

наряди за изпълнените видове и количества работи. Координира дейностите 

на бригадата/звеното и следи за изпълнението на предвидените по линеен 

график срокове. Подпомага техническия ръководител на обекта в 

подготовката на доклади. Бригадира/ръководителя на звеното отговаря: за 

технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР;



ритмично разпределение на работниците, строителната механизация и 

транспортната техника; координира пряко работата в бригадата;

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд:
изпълнява всички задължения за заеманата длъжност. Изготвя оценка на 

риска. Отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и за 

всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 

изисквания за безопасност и здравословни условия на труд. Той ще отговаря 

за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве. 

Координаторът по ЗБУТ на обекта ще провежда първоначалните, ежедневните 

и извънредни инструктажи по безопасност и здраве. Следи за спазването на 

изискванията за работно облекло и лични предпазни средства.

Експерт (отговорник) контрол на качеството: осъществява вътрешен 

контрол на влаганите материали и изпълняваните СМР. Съгласува със 

строителния надзор и възложителя материалите, които ще се влагат в 

изпълнението на строителството. Контролира съответствието на действащите 

стандарти и нормативни документи, с техническите характеристики на 

материалите влагани в строителството. Събира необходимите документи 

свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, 

декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги 

окомплектова към документацията за извършените СМР. Носи пряка 

отговорност по опазването на околната среда за целия период на изпълнение 

на договора:

Звено " изкопи и насипи " в състав от 6 работника /включващо в 

състава си бригадир/ изпълнява дейностите заложени в наименованието му 

съгласно линейния график.
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Звено " ръчно нареден камък, дрениращ пласт " в състав от 3 работника 

/включващо в състава си бригадир/ изпълнява дейностите заложени в 

наименованието му съгласно линейния график.

Звено " хидроизолация " в състав от 1 работник изпълнява дейностите 

заложени в наименованието му съгласно линейния график.

Звено - "кофражи” в състав от 3 /включващо в състава си бригадир/ 

изпълнява дейностите заложени в името й съгласно линейния график.

Звено - "армировка" в състав от 4 работника /включващо в състава си 

бригадир/ изпълнява дейностите заложени в името й съгласно линейния 
график.

Звено - "бетон" в състав от 3 работника /включващо в състава си 

бригадир/ изпълнява дейностите заложени в името й съгласно линейния 

график.

Предвид непрекъснатия процес на изпълнение на строителството (7 

дневна работна седмица) е предвиден по-голям числен състав на 

изпълнителския персонал, за да може да се осигури полагащата се на 

работниците и служителите почивка съгласно КТ.

Дружеството разполага с необходимия квалифициран персонал, с 

богат професионален опит при изпълнението на обекти сходни на 

поръчката и е в състояние

Персонала за изпълнението на поръчката е наличен и ще се мобилизира в 

съответствие с линейния график. Дружеството разполага с допълнителен 

персонал по всички позиции, който може да се мобилизира при необходимост. 

При необходимост ще се назначат и допълнително работници.

Персонала изпълняващ поръчката е назначен на трудови договори 

съгласно действащото законодателство. За изпълнение на работите от 

поръчката ще се ползват правоспособни работници със съответната 

квалификация, като при преминаването им на друго работно 7място дце \ се



извършва необходимия инструктаж за условията на новото работно място. 

Всички работници ще бъдат обстойно инструктирани и обучени по БХТПБ, 

ще бъдат осигурени с необходимото работно облекло, обувки и лични 

предпазни средства. Използването на работното облекло и личните предпазни 

средства е задължително. Постъпващите на работа нови работници 

задължително ще представят необходимите документи за медицински преглед 

и няма да се допускат на работа лица с противопоказни заболявания спрямо 

условията на работата, която им се възлага. Лица в нетрезво състояние и лица 

под въздействието на други упойващи вещества няма да се допускат до 

работа

Комуникацията с възложителя, проектанта и надзора ще се осъществява в 

писмен вид, на български език и се извършва чрез:

• връчване лично срещу подпис и/или

• по електронен път (по електронна поща) - на посочения от 

Възложителя email адрес - email адрес на изпълнителя и/или

• по факс на посочените от Възложителя номер, номер на факс на 

изпълнителя и/или

• по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от 

възложителя адрес, адрес на изпълнителя и/или

• чрез комбинация от гореизброените средства.

• Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се 

извършва от страна на Възложителя чрез оторизираните лица за 

контакти, посочени в договора като лица за контакти.

• При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е 

редовно, ако е изпратено на адресите и е получено автоматично 

генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
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6. Линеен график за изпълнение на поръчката,

В приложения линеен график са описани и визуализирани табличен 

вид всички видове работи по количествената сметка /КС/ за обекта - 

времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи. Графика отразява времетраенето 

на всички видове работи по количествената сметка, тяхната технологичната 

последователност,

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на всеки 

вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение са 

отчетени

както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на конкретния обект -  предмет на поръчката.

7. Диаграма на работната ръка;

Всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечен с 

необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и 

технически лица и работници). За изпълнението на поръчката са 

ангажирани

действително необходимите и достатъчни човешки ресурси, за всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната 

технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството.

Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с 

качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очакв4ния



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

предпоставка за срочното изпълнение на строителството;

8. Диаграма на механизацията

Приложени са диаграми за всеки вид механизация по работни дни. 

Разработен е и е приложен разширен график в който за всеки вид и 

количество работа са посочени необходимите машини за изпълнението 

им, с съответните разходни норми и количества машиносмени по дни. 

Посочен и общия брой машиносмени по машини участващи в 

изпълнението на всеки вид и количество СМР.

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване и разпределението му по всички видове 

строителни работи е представено,

Предвидено е ангажиране действително необходимото и достатъчно 

оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната 

работа,

Предвиденото оборудване като вид и технически характеристики 

(мощност, производителност) дава възможност за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с 

качество съгласно изискванията на възложителя.

Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите, като 

количество е съобразено с предвидения обем и планирания срок за изпълнение 

на

съответната работа.

9. Описание на мерките за постигане на качество
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При изпълнението на работите стриктно ще спазваме всички изисквания за 

качеството посочени в действащите технически изисквания. Ще 

осъществяваме контрол на качеството на материалите преди тяхното влагане 

и контрол на качеството на изпълнените видове работи, за които ще съставим 

всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3 
от 2003г..

Дружеството има внедрена действаща Система за производствен контрол 

и система за управление на качеството EN ISO 9001 : 2008, система за 

управление на условията на труд по OHSAS 18001:2007 и за управление на 

околната среда по EN ISO 14001 : 2004, съобразно обхвата на изпълняваните 

дейности.

Като Изпълнител декларираме и се задължаваме да спазваме следните 

изисквания:

- Да извършим качествено възложените работи в срокове посочени в 

договора като организираме и координираме цялостния процес на 

строителството при спазване на законовата и подзаконовата нормативна 

уредба на Р. България. Да не допускаме недостатъци, пропуски, отклонения от 

проекта, нарушение на технологията на изпълняваните СМР или влагане на 

некачествени материали.

- Да изпълняваме строителството с материали, изделия и елементи, 

съответстващи на предписаните в проекта и притежаващи необходимите 

сертификати за стандартни съответствия и протоколи от изпитвания.

Качеството на всички вложени материали и изделия ще бъде 

доказвано с Декларации за съответствие, издадени от производителя, съгласно 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствията на 

строителните продукти, вложени в строителството Същите ще се влагат в 

строителството след като те са били представени на Възложителя и 

Консултанта за одобрение и са били одобрени от тях.



- Да предоставяме на Възложителя и Консултанта възможност да 

извършват постоянен контрол по изпълнението на работите на обекта.

Контрол на качеството на материалите за строителния процес -  

качеството ще бъде доказвано с Декларации за съответствие от Производителя 

на вложените материали в съответствие с Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствията на строителните продукти вложени в 

строителството. Освен това в съответствие със Системата за входящ и текущ 

контрол на Изпълнителя от влаганите материали и изделия ще бъдат 

взимани проби, които ще бъдат изпитани, ще бъдат издадени Протоколи от 

проведеното изпитване и сравнение за покриване на стандартните изисквания.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи -  

съгласно Наредба № 3 -  за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството ще бъдат документирани всички скрити работи и ще се 

осъществява текущ контрол в съответствие с НСИОССП. От независима 

строителна лаборатория ще бъдат взети и изпитани проби от доставените 

материали и видовете работи подлежащи на лабораторни изпитвания /земна 

основа, насипи, бетони и настилки/. Ще бъдат издадени протоколи и 

направени съпоставки за покриване на стандартните норми.

Изпълнението на всеки следващ вид работа ще започва само след като 

предхождащите видове работи са изпитани и приети от Консултанта по 

съответния ред.

СМР ще бъдат изпълнени съгласно техническите и технологични 

изисквания за вида работи, залегнали в Техническата спецификация за обекта.

10. Мерки за опазване на околната среда :

□ Провеждане на задълбочен и системен инструктаж по въпросите, 

свързани с опазването на околната среда.
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□ Проявяване на постоянна взискателност, контрол и самоконтрол за 

задължително, безусловно и точно спазване на нормативните 

изисквания и установените правила, за опазване на околната среда 

при изпълнение строително - монтажните работи и дейности на 

обекта.

□ привеждане и поддържане в съответствие с изискванията за 

екологична безопасност съгласно Наредба № 7 от 23.09.1999 год.за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване, 

сключените договори, утвърдените ПСД и ПБЗР (укрепване и 

обезопасяване) всички работни места, площадки и зони, които 

съдържат условия за, или могат да предизвикат, риск от вреда на 

околната среда:

□ Постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства 

от производствени и други отпадъци територията на обекта.

□ Горимите производствени отпадъци да се събират на определени 

пожаро обезопасени места и периодично да се изнасят извън района 

на обекта.

□ На територията на обекта да се обособят спещтлни места, оборудвани 

с подходящи контейнери за съхраняване на отпадъчен амбалаж, 

вторични суровини и специфични материали. Същите да се обозначат 

с надпис за вида на материала , който ще се съхранява.

□ Да не се допуска използване на неизправно оборудване, което може да 

доведе до пожари и експлозии.

□ Отработените леснозапалими и горими течности се събират в 

специален негорим и херметично затворен амбалаж, който след 

приключване на работа се изнася и съхранява на подходящо място.

ДО
\



□ При забелязване на повреден амбалаж /опаковка/, разсипани или 

разлети вещества, същите незабавно да се отделят и събират, а 

основата да се почиства.

□ Строителната площадка на обекта да се поддържа подредена и в 

съответствие с изискванията на действащите в страната 

Противопожарни строително - технически норми, другите нормативни 

документи, ПБЗР и фирмените Правилник за вътрешния ред, 

Противопожарна инструкция и съгласно конкретните обектови 

разработки за пожарна и аварийна безопасност

По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се 

изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Не се допуска паленето на огън на открито и обхвата на строителната 

площадка. При необходимост от запалване на огън същото ще бъде под 

постоянен контрол и предварително проверени средства за гасене на 

пожари. Средствата за гасена на пожари ще се поддържат в готовност и на 

разположение за ползване. От управителя на дружеството има утвърден и 

съгласуван от съответните организационен план за защита при бедствия и 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни дейности и 

работи при бедствия, аварии и катастрофи. Във връзка с плана са разработени 

и инструкции за безопасна работа при извършване на видовете строително 

монтажни работи, при работа с механизацията и техническото оборудване 

използвани на строителните обекти

11. Норгчативна уредба

При изпълнение на обществена поръчка се задължаваме да спазваме 

всички действащи в страната законови разпоредби, технически норми, 

стандарти и отраслови норми в областта на строителството и опазванетб н&



околната среда. При извършване на СМР ще спазваме нормативните 

изисквания на следните закони, наредби и нормативни документи:

> Закон за устройството на територията и наредбите към него.

> Техническата спецификация за обекта.

> Кодекс на труда (глава “Здравословни и безопасни условия на труда”

и глава “Контрол за спазване на трудовото законодателство и 

административно наказателна отговорност за неговото 

нарушаване”)

> Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн.

23.12.1997 год., изм. Дв бр.70/2004 год.

> Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.)

> Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни

условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, 

бр. 11 от 2006 г.)

> Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване (ДВ, бр.88 от 1999г.)

> Наредба №3 за минималните изисквания по безопасност и опазване

на здравето на работещите при изполване на лични предпазни 

средства на работното място (обн., ДВ, бр.46 от 2001г.).

> Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за

знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

> Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 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

0



Наредба №5 за реда и начина и периодичността на извършване на 

оценка на риска (обн., ДВ, бр.47 от 1999г.)

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за 

осъществяване дейността на службите по трудова медицина Обн. 

ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.

Наредба №15 за условията, реда и изискванията за разработване и 

въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на 

работа (обн., ДВ, бр. 45 от 1999г.)

Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с 

тежести (обн., ДВ, бр. 45 от 1999г.)

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г. (обн., 

ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.); публ. без изм., 

БСА, бр. 8 от 2010 г.

Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

Наредба № СГ1з-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.); 

публ., БСА, бр. 10 от 2011 г.

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия 

надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 

въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, 

бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 

2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г. и бр. 

103 от 2012 г.)

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и

електропроводните линии ДВ брой 90 и 91 от 2004 год.

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация 

на енергообзавеждането (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.)



- Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна 

маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. 

и бр. 54 от 2009 г.)

> Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 

54 от 2009 г.)

> Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и

безопасносността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.); 

публ., БСА, бр. 6 -  7 от 2010 г.

> Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на

трудовите злополуки (ДВ, бр.6 от 2000г.)

> Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ.,

БСА, бр. 6 от 1985 г.)

> Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (БСА,

бр.6 от 1988г.)

Иван Михайлов

Управител на ЕТ " МетакЛ^Иван Михайлов" 

01.09.2017г.
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ОБЕКТ: „Възстановяване на подпорна стена на ул. „А. Шапарданов” в кв. Устово, гр Смолян, Община Смолян”

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поз.
п с д

Н аи м ен о ва ни е мярка К-во

КАЛЕНДАРНИ ДНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Подготвителни дейности 6

1
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ

m 3 707
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
ТЪНКИ ИЗКОПИ НуО.бМ С КЪРТАЧИ В 
СКАЛНИ ПОЧВИ

m 3 303
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3
И зкоп с багер  зе м .п о чви  при 1 ут .у - 
вие на отвала

m 3 540
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Р

4

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ  ЗА 
У СТОИ, СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С 
ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ

m 2 501
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5
КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ 
ШАПКИ - РЦ

m 2 4,2 2 2 2 2 2

6 ОСТАВАЩ КОФРАЖ, XPS m 2 22 1 1 1 1 1 1

7
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С8/10 НЕАРМИРАН В 
ОСНОВИ, СТЕНИ, КОЛОНИ,

m 3 14,1
1 1 1 1

8
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА 
СТЕНИ И ШАЙБИ

m 3 226,1
3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 ПРЕВОЗ НА БЕТОН С БЕТОНВОЗ НА 5 m 3 240,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
ИЗРАБОТКА И М ОНТАЖ  АРМ ИРОВКА - 
ОБ. И СР.СЛОЖ НОСТ 6до12ММ ОТ АЗ

кг 10080
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 БАРБАКАНИ Р УС Ф 110 м 21 1 1 1 1 1 1 1 1

12 ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО m 2 406 1 1 1
_____

1

13
РЪЧНО НАРЕЖ ДАНЕ НА ЕДРОЛОМЕН 
КАМЪК

100 m 3 1,01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩ А И ЖП 
ЛИНИИ В СКАЛНИ ПОЧВИ

m 3 970 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С m 2 210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16
МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ 
ОСНОВИ ДО 400 КВ

мсм 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО (на 
30 км)

m 3 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—

18
ДОСТАВКА НА ДРЕНИРАЩ  МАТЕРИАЛ 
ОТ 6 км

m 3 450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19
Разкъртване бетонни строителни 
отпадъци

m 3 200
0 0 0 0 0 0

20 Превоз бет. строит. отпадъци на ЗОкм : m 3 200 0 0 0 0 0 0
Предаване на обекта 5

общ о 6 6 6 7 9 10 9 11 16 16 11 11 9 11 15 11 11 17 11 5 5 3 5 9 5 5 и 11 5 5 3 5 9 5 9 19 19 13 13 10 10 12 13 12 4 5 4 4 4 5
Л
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ОБЕКТ: „Възстановяване на подпорна стена на ул. „А. Шапарданов” в кв. Устово, гр Смолян, Община Смолян’

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ И М ^А Н И ЗА Ц И Я

Поз.
п с д

Наименование на 
СМР/

механизация мярка К-во

за единица 
количество 
ч.ч за труд 
и МСМ за 

механизация

КАЛЕНДАРНИ ДНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 3 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 34 3 5 3 6 3 7 33 3 9 4 0 41 4 2 4 3 44 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0

Подготвителни дейности 6

1 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
НОРМ У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ m3 707 0 п П 0 0 0 0 0 0 0 П 0 П 0 0

БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1 1тЗ 98к с m3 707 0,0125 0,59 0 ,59 0,59 0,59 0 ,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0 ,59 0 .5 9 0 ,59 0,59 0,59 0,59

САМОСВАЛ ДО 24Т m3 707 0,0280 1,41 1,41 1,41 1,41 1.41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

2 ТЪНКИ ИЗКОПИ Ну0.5М С КЪРТАЧИ В 
СКАЛНИ ПОЧВИ m3 303 2,3353

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1 1тЗ 98к с m3 303 0,0035 0 05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1 

7 5МЗ/МИН С ДВИГ m3 303 0,0810 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24' m3 303 0,1620 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

3
Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.у-

m3 540 0,0000 П п П П 0 0 0 п п П 0 П 0 0 0

БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1.1 m3 98к.с m3 540 0,0090 0,35 0 ,35 0.35 0,35 0 ,35 0.35 0,35 0,35 0,35 0,35 0.35 0 ,35 0,35 0,35 0,35

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ m3 540 0,0032 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0 ,12 0,12 0,12 0,12 0,12

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ 0,9 0,9 0,9

4
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА 
УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР СТЕНИ С 
ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ

m 2 501 0,5202
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ 
ШАПКИ - РЦ m 2 4,2 3,2857 2 2 2 2 2

6 ОСТАВАЩ КОФРАЖ, XPS m 2 22 0,7545 1 1 1 1 1 1

7
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С8/10 НЕАРМИРАН 
В ОСНОВИ, СТЕНИ. КОЛОНИ,
ПОДЛ НАСТ

m3 14,1 2,5248
1 1 1 1

БЕТОН ПОМПА m3 14,1 0,0100 0,04 0 ,04 0.04 0 ,04

ИГЛЕН ВИБРАТОР m3 14,1 0,0800 0.28 0,28 0,28 0 ,28

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ m3 14,1 0,0800 0,28 0 ,28 0,28 0 ,28

8 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 
ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ m3 226,1 2,5608 3 3 3 3 3 3 3 3 3

БЕТОН ПОМПА m3 226,1 0,0100 0,251 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

ИГЛЕН ВИБРАТОР m3 226,1 0,0800 2,26 2 ,26 2.26 2.26 2.26 2,26 2,26 2,26 2,26

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ m3 226,1 0,0800 2,26 2 ,26 2.26 2,26 2.26 2,26 2,26 2,26 2,26

9 ПРЕВОЗ НА БЕТОН С БЕТОНВОЗ НА 5
m3 240,1 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бетоновоз m3 240,1 0,0120 0.04 0,30 0 .3 0 0,04 0,30 0,30 0.04 0,30 0,30 0.04 0.30 0,30 0.30

10 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- 
ОБ И СР СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ К Г 10080 0,0690 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 БАРБАКАНИ РУСФ110 м 21 0,0286 1 1 1 1 1 1 1 1

12 ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО m2 406 0,0788 1 1 1 1

13 РЪЧНО НАРЕЖДАНЕ НА ЕДРОЛОМЕН 
КАМЪК 100 m3 1,01 180,0000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ 100 m3 1,01 4,2800 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

САМОСВАЛ ДО 24Т 100 m3 1,01 1,2000 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15

14 НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП 
ЛИНИИ В СКАЛНИ ПОЧВИ m3 970 0,4600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ m3 970 0,0030 0.21 0.21 о л 0.21 0,21 0,21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0,21

САМОСВАЛ Д 0  24Т m3 970 0,0120 0.83 0,83 0.83 0.83 0.83 0.63 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН 
O A M O X O n F H  О Т  6  8 • 8 Т

m3 970 0,0030 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0,21

15 ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С
m 2 210 0,2762 2 2 ? 2 2 ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА 
ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ мсм 25 0,5040

0 0 0 0 0 0 0 0 П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Моторна бензинова помпа Hyundai
мсм 25 1,0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО
m3 280 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

САМОСВАЛ ДО 24Т m3 280 0,0950 2,05 2.05 2,05 2,05 2,05 2.05 2.05 2.05 2 ,05 2.05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2.05 2,05

18 ДОСТАВКА НА ДРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ
m3 450 0,1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ m3 450 0,0015 0,08 0.08 0.08 0,08 0,08 0.08 0.08 0,08 0.08 0.08

САМОСВАЛ ДО 24Т m 3 450 0,0210 1.18 1,18 1.18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН 
САМОХОДЕН ОТ 6 8 ■ 8Т

m3 450 0,0044 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25

19 Разкъртване бетонни строителни
m3 200 0,0000

0 0 0 0 0 0

КОМБИНИРАН БАГЕР С ЧУК m3 200 0,0320 0,91 0.91 0.91 0,91 0,91 0,91

КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ m 3 200 0,0045 0.13 0,13 0.13 0,13 0,13 0,13

20 Превоз бет. строит. отпадъци на ЗОкм : m 3 200 0,0000 п 0 0 0 0 0 • v >

САМОСВАЛ ДО 24Т m 3 200 0,0600 1,71 1.71 1.71 1,71 1.71 1.71 ' /  - i

Предаване на обекта 5
—

общо изпълнителски персонал 6 19 19 21 21 22 26 20 25 25 20 25 19 20 24 25 18 24 12 6 11 5 6 10 11 6 11 11 5 10 4 5 9 10 11 22 22 16 22 13 13 15 22 15 5 6 5 5 ■б 5

БРОИ МАШИНОСМЕНИ ПО МАШИНИ ПО КАЛЕНДАРНИ ДНИ



*

общ брой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1
БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1.1 m 3 

98к.с
15,2 0.0 I.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1,0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 БЕТОН ПОМПА 2,4 0.00 0.00 0,00 0.04 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0,25 0.04 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.04 0.00 0,00 0.25 0.00 0.00 0,00 0.00 0.25 0.04 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

3 Бетоновоз 2,9 0.00 0.Q0 0.00 0,04 0.00 0.00 0.30 0.Q0 0.00 0.Q0 0.00 0.30 0,04 0.00 0.00 0.30 0.00 о.ор 0.00 0.00 0.30 0.04 0.00 0.00 0.30 O.OQ 0.00 0.00 0.00 0.30 0.04 0.00 0.00 0.30. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 .V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН 
САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т 5,7 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 О.о 0.0 0.0 0,0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0

5 ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ 21,9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0,0 2.3 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 о.з 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 ИГЛЕН ВИБРАТОР 21,9 0.0 0.0 о.о 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 0.0 0.0 2,3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 0.0 0,0 2.3 0.0 0.0 о.о 0.0 2.3 0.3 0.0 0,0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

7 КОМБИНИРАН БАГЕР С ЧУК 5,4 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0,0 0.0 о.о 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

8
КОМБИНИРАН БАГЕР 

ТОВАРАЧ
15,7 0.0 1.2 1.2 1.2 0.3 о.з 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 о.о о.о 0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0 1.0 1,0 0.2 0.2 0.2 0.0

9
КОМПРЕСОР 

ПОДВИЖ .ПРОИЗВ.4,1- 
7,5М З/М ИН.С ДВИГ

20,4 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 о.о 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Моторна бензинова помпа Hyundai 
напор 36 т ,  дебит ЗбмЗ/мин 25,0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

11 ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24' 42,5 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2,5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

12 САМ ОСВАЛ Д 0  24Т 91,8 0.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,5 3.5 3.5 3.5 2.0 2,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2,2 2.2 2.2 2.2 2,2 2.2 2,2 2.2 2.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0

Иван Михайлов

Управител на Е Т " Металик \ | в а н  j 
Михайлов"
01.09.2017г.
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диаграма на машиносмените на БАГЕР ОБЕМ ЛОПАТА 1.1тЗ 98к.с

календарни дни
диаграма на машиносмените на БЕТОН ПОМПА

календарни дни

диаграма на машиносмените на Бетоновоз

календарни дни

диаграма на машиносмените на ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т

диаграма на машиносмените на ИГЛЕН ВИБРАТОР

календарни дни
диаграма на машиносмените на КОМБИНИРАН БАГЕР С ЧУК

календарни дни

47 43 4У

диаграма на машиносмените на КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ

календарни дни

\



диаграма на машиносмените на КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ

______________________________________________________________________________________ диаграма на машиносмените на ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'
з . о ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

календарни дни

диаграма на машиносмените на САМОСВАЛ ДО 24Т

календарни дни

Иван Михайлов

Управител на ЕТ " МетаДик - Wtfkн 1\Мха1йдо& 
01.09.2017г.
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С ТО М А Н А  И Н ДЪСТИ АД, УЛ. В Л А Д А Й С КО  ВЪ СТАН И Е 1 ,2 3 0 4  П ЕРН И К. БЪЛГАРИЯ

Купувач: ЧЕЧОСАН ЕООД 
№: 3100001524

Перник, 19.01.2016

Поръчка :
№:1274930

СЕРТИФИКАТ №: 82243979
Съгласно: EN10204/3.1

Ние удостоверяваме, че стоманата за армиране на стоманобетонни конструкции Ви се предоставя по 
условията на договора, и е произведена и изпитана съгласно изискванията регламентирани в БДС 9252-2007 
и БДС EN 10080 (за стомана марка В500В) и не е радиоактивна.

Номер Доставка: 82243979 Дата Доставка : 19.01.2016

Плавка
No

d
mm

С
%

S
%

Р
%

N
%

Cu
%

Ceq
%

Re
MPa

Rm
MPa

Rm/Re Agt
%

A10
%

fR огъв. / 
разгъв.

61005 12.0 0,20 0,014 0,019 0,008 0,28 0,40 546 651 1,19 10,1 16,3 добро добро
61535 08.0 0,20 0,029 0,017 0,010 0,26 0,38 541 629 1,16 10,0 19,4 добро добро
62742 10.0 0,21 0,034 0,015 0,011 0,25 0,40 545 641 1,18 11,1 16,5 добро добро

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

\ \ \ \ \ \ \ \Ч Ч \ \ \ \ \ т
tOCKTlFlCATWK 

W *'<  if iS l ...

.. I L ---- ,---—4
Н а ча л н и к

/инж . А н . И а Ь н о в ^ /

С ъ стоян ие  на продукга.Торещ о вал цуван  с  терм ична  обработка (уякчаване) 

1 МРа = 1 N/mm2
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С ТО М А Н А  ИНДЪСТИ АД, УЛ. В Л А Д А Й С КО  ВЪСТАНИЕ 1 ,2304 ПЕРНИК, БЪ ЛГАРИЯ

Купувач: МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД 
№: 3100003341

Перник, 29.09,2016

Поръчка :
№: 1316795

СЕРТИФИКАТ №: 82351393
Съгласно: EN10204/3.1

Ние удостоверяваме, че стоманата за армиране на стоманобетонни конструкции Ви се предоставя по 
условията на договора, и е произведена и изпитана съгласно изискванията регламентирани в БДС 9252-2007 
и БДС EN 10080 (за стомана марка В500В) и не е радиоактивна.

Номер Доставка: 82351393 Дата Доставка : 29.09.2016

Плавка
No

d
mm

С
%

S
%

Р
%

N
%

Cu
%

Ceq
%

Re
MPa

Rm
MPa

Rm/Re Agt
%

A10
%

fR огъв. / 
разгъв.

01780 12.0 0,21 0,029 0,024 0,012 0,32 0,43 533 636 1,19 10,8 16,1 добро добро
65758 22.0 0,21 0,015 0,014 0,008 0,27 0,40 544 648 1,19 9,3 15,3 добро добро
65833 28.0 0,21 0,019 0,018 0,011 0,19 0,41 552 650 1,18 9,0 16,3 добро добро
65899 25.0 0,20 0,018 0,008 0,011 0,27 0,38 567 676 1,19 9,1 15,0 добро добро
65903 25.0 0,20 0,026 0,010 0,012 0,24 0,38 569 679 1,19 9,0 14,8 добро добро
65913 20.0 0,20 0,014 0,025 0,009 0,24 0,39 559 662 1,18 10,0 16,7 добро добро

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Г '““‘юЕйтйсат® • i.. teAttKjm...]

Началник >z/

/инж. Ан. Иванова!/

Състояние на продукта:Горещ о валцуван с терм ичн а  обработка(уякчаване) 

I МРа = 1 N/mm2



ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1871-C P R -0036

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 
март 2011г. (Регламент за строителни продукти - CPR), този сертификат се прилага за 
строителния продукт

ЕСТЕСТВЕНИ ДОБАВЪЧНИ (СКАЛНИ) МАТЕРИАЛИ

с предвидена употреба, описана в Приложението към сертификата,

произведени от

„ДЮЛГЕР” ООД
гр.Смолян, бул!.”България”№58 

производствена база

„ДЮЛГЕР” ООД
ТМСИ „Върбина”, с.Върбина, обл.Смолян

Този сертификат удостоверява, че всички 1̂ дписадая'>5Ш7Ц н о ^  на постоянство на
експлоатационните показатели* опи едни вТТтТрожбние ZAjja стандарт /

1 '^ -T n Ш20:2002+А1:2008

производственият контрол съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат остава валиден, при условие че методите за изпитване и/или изискванията към 
производствения контрол, определени в хармонизираните европейски стандарти и използвани за
ОТ 1А Т Л  СТ D Q  I J /=* U  О  П П Л Т Л  СГ tJ O 'T 'D  U O  A L /* A  ГТ ТТ A Q T O  I Т M A L I I J T ^ T P  П Л 1 * 0  О ОНПА ГТ ТД LJ Q П  A  V  ГГ О  ТЛ ТЛ ГТО  L I Т Л Т А  V O  ГЗО  1 " Т Р Г М Д [ А Т Т Л Т Г Т Л

uuuv ни i iw i  Wiiiw 1 uv/ I ч/ ни wiwiwivut ицИА/шш i v tiv/mwui VJin nu i v v^/iiviinvfi

остават непроменени, а продуктите и производствените условия в завода не се изменят съществено.

Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно чрез преиздаване при сп,азва1д£да|тповилата за 
сертификация на „ЦИЕС” ЕООД.

Първо издание: 01.04.2009г.

Настоящо издание: 01.04.2016г.

Валидност до: 01.04.2017г.
У |(рйвщтел ГЗШСГ.— Щ  
и$й|. Благ̂ |Щ(§а Ши^

Настоящото издание на сертификата заменя и о тменя всички негови\(1рЪцход11и издаж^. 
Сертификатът включва едно Приложение от 1 /една/ страница, к о е т £ И г _ н е р а З д Ь т г о



12 -НУРВСПСРБ -1360

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 
(НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 
строителния продукт

ОБИКНОВЕН БЕТОН
с оценени характеристики, дадерц в приложение към сертификата, 

предназначен за конструкции, изпълняванигна място или за готови конструктивни 
елементи за сгради: йнженерни съоръжения,

йуснат на пазара от

„ЩЗЙГЕР” ООД
гр. Смолян,ДрлУ,',България” №58

и произвеждан в

Бггонор; д£й1ър на
с адрес на производство: гр.Смолян^квт^ацковО”, местност „Забатско”

Този серти фикат 
изисквания! определени

:тът е оценен и съответства на националните

БДС EN 206:2014 и БДС EN 206:2014/NA:2015

Сертификатът е издаден за първи път на 17.11.2016г.и остава валиден, при условие, че 
производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на 
производството или производственият контрол не са изменени значително.
Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно, чрез преиздаване, при спазване на 
правилата за сертификация на „Център за изпитване и европейска сертификация”ЕООД.

Първо издание: 17.11.2016г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ 

№ 1871 -C PR -0036

Вид продукт Приложение
Хармонизирана 

техническа спецификация
/EN/

добавъчен материал за бетон, 
фракция 0/4

производство на бетон з а с г р а д и ,  
пътища и други строителни съоръжения 
при високи изисквания за безопасност EN 12620:2002+А1:2008

добавъчен материал за бетон, 
фракция 4/11.2

производство на бетон за сгради, 
пътища и други строителни съоръжения 
при високи изисквания за безопасност EN 12620:2002+А1:2008

добавъчен материал за бетон, 
фракция 4/22.4

производство на бетон за сгради, 
пътища и други строителни съоръжения 
при високи изисквания за безопасност EN 12620 *.2002+А 1:2008

Първо издание: 

Настоящо издание: 

Валидност до:

01.04.2009г.

01.04.2016г.

01.04.2017г.



Ц Е Н Т Ъ Р  ЗА И З П И Т В А Н Е  И Е В Р О П Е Й С К А  С Е Р Г И Ф И К А Ц И Я  

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 12 ОТ РЕГИСТЪРА НА МРРБ

Приложение към сертификат № 12 -НУРВСПСРБ-1360
Фирмен 
иденти
фика
ционен 
№ на 

състава

Означение на бетона

Показатели на оценените характе; шстики
Клас по 
якост на 
натиск

Клас по 
водоне- 

пронуск- 
ливост

Клас по 
дълбочина 
на проник

ване на 
вода

Клас iio 
мразо- . 
устой- 
чнвбст

Клас no 
въздейСг- 
ггвйена 
околната 
"среда

Клас по 
-.съдър
жание на 
хлориди

Клас по 
конснс- 
тенцня

Макси
мален 

размер на 
добавъчния 
материал, 

m m

Съдържание на 
свързващо 

вещество, вид и 
количество,

K g / m 3

Водоци-
ментно

отношение

07 С 25/30- Cw0,8-Cfr200-CI 0,20 - Dniax 22,4-S2 С 25/30 С„0,8 А Cfr200 А CI 0,20 S2 22,4 nim
СЕМ II/A-LL 

42.5N 
>420

А

08 С 25/30- Cw0,8-Cfr200-CI 0,20 - il)max 22,4-S3 С 25/30 С„0,8 А - €fr200 А €10,20 S3 22,4 mm
СЕМ II/A-LL 

42.5N 
>480

А

09 C30/37-C,vl,0-Cf,200-CI 0,20 - D maxi 1-S2 С30/37 СЛ,0 А  . % • Cfr200 А. .... .1 €10,20 S2 11,2 ш m
СЕМ II/A-LL 

42.5N 
>500

А

10 C30/37-C,vl,0-Cfr200-CI 0,20 - Dmax22,4-S2 €30/37 С*1,0 А Cfr200 ч - А  ' ---- €10*20 S2 22,4 nun
СЕМ II/A-LL 

42.5N 
>500

А

1 1 C30/37-C>vl,0-Cfr200-CI 0,20 - Diinax22,4-S3 С30/37 с .1 ,0 А Cfr200 А С1 0,20 S3 22,4 nun
СЕМ II/A-LL 

42.5N 
>540

А

Ц**тър м  Изпот— tt* и 
ЕшропФисхл с+ртофожвцип


