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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита 

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”, осъществявана по 

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-

02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 

енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансира от 

 „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 и със 

собствени средства от бюджета на възложителя, която обществена поръчка е открита с 

решение № 19 от 14.04.2016 г. на кмета на община Смолян, измено с решение за промяна № 

22 от 16.05.2016 г. на кмета на община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0013. 

 

 

Днес, 14.06.2016 г. от 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-24/25.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян и ръководител на 

проекта. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
 

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 

от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, 

изр. 2 от ЗОП (отм.). 

 

 

 
 
 
 

 

Министерство на 

енергетиката  
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 1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците 

и съответствието на документите и информацията в Плик № 1 „Документи за подбор“, 

включително и допълнително представените, с критериите за подбор и минималните технически 

изисквания за допустимост комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатия участник и проверка на 

съответствието им с изискванията на възложителя. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника  „ТЕРМО БИЛД“ ООД е, както следва: 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по 

образец съгласно приложение № 2. 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧАТА НА „ТЕРМО БИЛД“ ООД: 

Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка 

II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

I. Уводна част. Начин за изпълнение на поръчката. 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

2.ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

3.ЗАПОЗНАВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЕКТА 

 4.1. Енергиен център 

 4.2. Отоплителна инсталация – Актова зала 

 4.3.Отоплителна инсталация – Нова сграда 

 4.4. Отоплителна инсталация –Стара сграда 

 4.5.Отоплителна инсталация-Административна сграда 

 4.6.Други видове СМР 

 4.7.Електротехническа 

I. Организация и подход на изпълнение на поръчката 

При съставянето на строителната програма са взети предвид всички съществени 

фактори, които са свързани с: 

 сроковете за изпълнение; 

 наличието в района на източници на материали и изделия; 

 наличието на работна ръка и технически персонал - собствени възможности за наемане; 

 наличието на финансови средства - аванс от Възложителя, собствени свободни 

средства, осигурени кредитни линии; 

 климатичните условия в района на строежа;  

 необходимостта от заимствени изкопи и депа за излишните земни маси; 

Основни принципи при съставянето са: 

   ❖ Целесъобразен ред за неговото разгръщане; 

   ❖ Непрекъснато строителство; 

   ❖ Равномерност при използването на работната ръка и механизацията; 

 Рационално използване на финансовия ресурс за обекта; 

 Спазване на договорните срокове за изпълнение на поръчката. 

1. ОБЩА ЧАСТ 

a) Собственост 

b) Съхранение 

c) Стандарти и методи на изпитване 

d) Изпълнение 

e) Одобряване на източници на материали или нестандартни материали. 

f) Почистване на строителната площадка. 

g) Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. 

II. Етапи на изпълнение, последователност и технология за извършване на дейностите. 
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ІІІ.1 Етапи на изпълнение. 

1.Първи етап: Подготвителни работи  

2.Втори етап: Демонтажни работи 

3.Трети етап: Отоплителна инсталация – Актова зала 

4.Четвърти етап: Отоплителна инсталация – Нова сграда 

5.Пети етап: Отоплителна инсталация – Стара сграда 

6.Шести етап: Енергиен център 

7.Седми етап: Електроинсталации 

8.Осми етап: Отоплителна инсталация – Административна сграда 

9.Девети етап: Демобилизационни дейности 

10.Десети етап: Изготвяне и подписване на Акт образец 15 

11.Единадесети етап: Въвеждане на обекта в експлоатация 

12.Дванадесети етап: Гаранционно поддържане на строежа 

ІІІ.2 Технологична последователност на строително-монтажните работи 

1. Обхват и дейности за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката. 

Дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката. 

2. Описание на видовете СМР, предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР 

и тяхната последователност на изпълнение 

 Дейностите се извършват в следната последователност: 

 Подготвителни работи  

 Други видове СМР/демонтажни работи/ 

 Отоплителна инсталация - Актова зала 

 Отоплителна инсталация – Нова сграда 

 Отоплителна инсталация – Стара сграда 

 Енергиен център 

 Електроинсталации 

 Отоплителна инсталация – Административна сграда 

Пусково наладъчни работи 

ІІІ.3 Технология на изпълнение на видовете СМР 

- Подготвителни работи  

- Демонтажни работи 

- Отоплителна инсталация-Актова зала   

- Отоплителна инсталация – Нова сграда  

- Отоплителна инсталация –Стара сграда 

- Енергиен център – Котелно помещение 

- Електротехническа част  

- Отоплителна инсталация – Административна сграда 

- Пусково наладъчни работи 

IV. Материали, предвидени за влагане в строежа 

Всички заложени материали ще отговарят на всички стандарти в Република България и 

Европейския съюз, като ще притежават сертификати за качество и декларации за 

съответствие. 

Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител / 

Доставчик 

 

АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 

НА ПЕПЕЛТА 

Екстрактор върви с котела Румъния  Ромстал 

ТРАНСФЕРНА РЕШЕТКА 600/600 Стоманена – прахово боядисана бяла България Атаро Клима 

– гр. Пловдив 

ЕЛЕКТРОДИ 2,5мм;3,25мм – Вежен рутилови България – гр. Смолян 

ПРОФИЛНА СТОМАНА Горещо изтеглен - БДС България – Асиком 

КИСЛОРОД За газо-кислородно заваряване България - СИАД 

ГРУНД Против корозия и за подобра България - гр. Смолян 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител / 

Доставчик 

 

покриваемост при боядисване 

АЦЕТИЛЕН За газо-кислородно заваряване България - СИАД 

ЦИРКУЛ.ПОМПА ДЕБИТ12460л/ч 

,НАПОР 8м И ЕЛ.МОЩНОСТ 

0,55кв/380в 

Wilo IPL – степен защита IP44; 

Раб.нал. 10 bar.; Раб. Температура -

20С до +110С 

Германия / Интерметал 

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ Ду25 Раб.нал. 10 bar.; Максимална раб. 

температура до +110С* 

Италия / Интерметал 

МЕМБРАНЕН РС ОБЕМ 500л ERCE-500L с 

подпора,раб.температура -10С* до 

+99*С,фабрично напомпен на 1,5 

bar,раб.нал. 10 bar 

Италия / Интерметал 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ½“ 

SLOVARM –к-кт с клапа,месинг,  

раб.нал. 10 bar, раб.t до110C* 

Словакия / Интерметал 

ТЕРМОМЕТЪР до 120 акс. Аксиален,биметален,сонда 

50мм,резба ½“М 

Италия / Интерметал 

БУФЕРЕН СЪД ВА 500л SUNSYSTEM модел Р с изолация 

деб. 100мм раб.нал. 3 bar,макс.t – 

95C* 

България- 

SUNSYSTEM 

МАНОМЕТЪР 0-6 bar Аксиален с клапа,ф50 с резба ¼“М – 

WATTS от 0до 6  bar 

Италия / Интерметал 

ЛИСТОВА ИЗОЛАЦИЯ К-ФЛЕКС 

10мм 

От микропореста гума, раб.темпер. 

от -40*С до + 110*С 

Италия / Интерметал 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 11/2'' SLOVARM Пружинен,месингов, мак. 

раб. температура 95*С 

Словакия / Интерметал 

СФ.КРАН 21/2'' SLOVARM,месингов ПО, 

резбови,мак. раб. температура +130 

*С, мак. наляг. 16 bar. 

Словакия / Интерметал 

СПИРАТЕЛЕН КРАН Ду 50/2''/ SLOVARM,месингов ПО, 

резбови,мак. раб. t +130 *С, мак. 

наляг. 16 bar. 

Словакия / Интерметал 

СФ.КРАН 11/4'' SLOVARM,месингов ПО, 

резбови,мак. раб. t +130 *С, мак. 

наляг. 16 bar. 

Словакия / Интерметал 

СФ.КРАН 11/2'' SLOVARM,месингов ПО, 

резбови,мак. раб. t +130 *С, мак. 

наляг. 16 bar. 

Словакия / Интерметал 

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА 

ПЕЛЕТИ ЗА ТОПЛА ВОДА 80/60* С 

МОЩНОСТ 581квт.1.7kw/380V 

С врати за почистване и инспекция, 

контролен панел,бункер,контрол на 

пламъка,контрол на въздуха в 

горивната камера,горелка с 

автоматично запалване,пред. 

Арматура. 

Румъния - Ромстал  

РАЗХОДЕН БУНКЕР ОТ БУНКЕР 

ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ГОРИВО С 

ДЪЛЖИНА ДО 4м ДЕБИТ min 

80kg/h 

От ламарина на стойка със шнек за 

подаване гориво/ пелети/ към 

горелката 

Румъния - Ромстал 

МЕТАЛЕН БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ С 

ДЪНО ПОД НАКЛОН ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА 

Бункер с изход за шнек под 45*, на 

метална стойка, решетачно дъно за 

падане прахта от пелетите 

България - Смолян 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител / 

Доставчик 

 

СТОМАНА4000/1500/Н1200 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА DN100 Чугунен, фланцов,мак. раб. t +120 

*С, мак. наляг. 16 bar. 

Румъния / Интерметал 

СПИРАТЕЛЕН КРАН DN 100/4''/ Шибър къс,чугунен, фланцов,мак. 

раб. t +120 *С, мак. наляг. 10 bar 

Румъния / Интерметал 

БОЙЛЕР 750л. КОМБИНИРАН СЪС 

ЕДНА СЕРПЕНТИНА И 

ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 7,5квт. ЗА БГВ 

Емайлиран,подов монтаж, мак. раб. t 

+95 *С, мак. наляг. 10 bar. 

SUNSYSTEM –SB-V S1 

България- 

SUNSYSTEM 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1800 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека Трейд 

РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' -

TERMOLUX 

За метална тръба ½ F,холендър ½ М Италия / Дека Трейд 

СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2'' - 

TERMOLUX 

За метална тръба ½ F,холендър ½ М Италия / Дека Трейд 

БОЙЛЕР 150л. КОМБИНИРАН СЪС 

ЕДНА СЕРПЕНТИНА И 

ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 3квт. 

Емайлиран,за стенен вертикален 

монтаж, мак. раб. t +95 *С, мак. 

наляг. 8 bar. SUNSYSTEM –ВB-V S1 

България- 

SUNSYSTEM 

ПЯСЪК РЕЧЕН За производство на бетонов разтвор, 

фракция 04 

България / Дюлгер гр. 

Смолян 

ЦИМЕНТ Вулкан –БДС, ЕN12620;2002 България / Чечосан гр. 

Смолян 

КОЛЯНО Ф600- К50 BFL-90* Коляно с изолация б=50мм от 

нераждаема ламар. тип тръба в тръба 

България / Атаро 

Клима 

ТРЪБА Ф600 L=120sm-K50 DS Тръба с изолация б=50мм от 

нераждаема ламар. тип тръба в тръба 

за отвеждане на димните газове 

България / Атаро 

Клима 

ТРЪБА Ф600 L=50sm-K50DS Тръба с изолация б=50мм от 

нераждаема ламар. тип тръба в тръба 

за отвеждане на димните газове 

България / Атаро 

Клима 

СКОБА Ф600 K50C За укрепване на димоотвеждащите 

тръби 

България / Атаро 

Клима 

ФЛАНЕЦ  Ду100 PN10 Плосък стоманен  с четери отвора, за 

разглобяема връзка, раб.нал. 10bar. - 

по DIN 

Румъния / Дека Трейд 

КАПА Ф219/8''/ Стоманена по DIN за направа на ВР и Румъния / Дека Трейд 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител / 

Доставчик 

 

ВС 

ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф219 Черна безшевна по БДС, DIN за 

направа  на ВР и ВС 

Чехия / Интерметал 

СФЕРИЧЕН КРАН 3/4'' SLOVARM,месингов ПО, 

резбови,мак. раб. t +130 *С, мак. 

наляг. 16 bar. 

Словакия / Интерметал 

РЕГУЛИРАЩ ЩРАНГ  ВЕНТИЛ 

DN65 

Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

РЕГУЛИРАЩ ЩРАНГ  ВЕНТИЛ 

DN50 

Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

РЕГУЛИРАЩ ЩРАНГ  ВЕНТИЛ 

DN40 

Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 2Х25W  ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С ЕПРА 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Разсейвател: полистирен. Захранващо 

напрежение 220V. 

Германия Lightex 

ЛАМПА LEDtube Philips CorePro 

25W/840 С, 1500mm 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Захранващо напрежение 220V. 

Германия Lightex 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 1Х25W  ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, m in. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С ЕПРА 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Разсейвател: полистирен. Захранващо 

напрежение 220V. 

Германия Lightex 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С К.Л.Л 

1Х8W, ЗА ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С НАДПИС ''EXIT'' 

И НАСОЧВАЩА СТРЕЛКА, С 

ВГРАДЕН САМОСТОЯТЕЛЕН 

ЗАХРАНВ 

Аварйино тяло със 

стрелка,алуминиев корпус,стъклен 

разсейвател и ПРА,LED- монтирано в 

тялото. За монтаж на стена.Работа в 

авариен режим min 2 ч.Време за 

възстановяване 20 ч.IP 44 

България – Електро 

база 

ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2 С гъвкави медни жила и 

поливинилхлоридна изолация за 

полагане в инсталации,монтаж в 

табла,машини и апарати, където се 

изисква малък радиус на огъване 

България - ЕЛКАБ 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, СКРИТ, 

КОМПЛЕКТ С КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН IP54 

 България – Schneider 

elcсtric 

РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - 

КВАДРАТНА, ОТКРИТ МОНТАЖ 

Пласмасова – IP45 България - ТМТ 

КАБЕЛ NYY 2Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими България – Кабел 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител / 

Доставчик 

 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

комерс 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 5Х25mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

ПЕРФОРИРАНА КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 (ПОЦИНКОВАНА) 

От поцинкована ламарина в/у която 

се полагат кабели 

България – Атаро 

Клима 

ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф13 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф16 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф23 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ 

ПЛАСТМАСА 

 България - ТМТ 

БАНАН ЩЕКЕР  България - ТМТ 

ТАБЛО ТКОТЕЛ  (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

По схема България –Смолян 

АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 

iC60N 3p 50А 

Предпазват захранващите линии и 

консуматори от къси съединения и 

претоварване 

България – Schneider 

elcсtric 

ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 

ММ 

За заземителен контур. Монтира се 

открито 

България - ТМТ 

ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ ОТ 

ЧЕРНА ИЛИ ПРОФИЛНА СТ 

L63/63/4 

За заземителни колове L=1,5м България - Смолян 

КАБЕЛ NYY 5Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ XALD134 Пулт за управление с функция 

пуск,стоп със светещи бутони. 

България – Schneider 

electric 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ду 100 - CV Клапан пружинен, тяло от месинг, 

диск от неръждаема стомана, между 

фланцов  монтаж, мак. раб. 

температура 120*С 

Румъния / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ   K - FLEX b= 13 mm  за 

ТРЪБИ 4 ''- ф 108 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 
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Доставчик 

 

АЛКИДЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛИ За предпазване от корозия България –гр. Смолян 

ТРЪБА ЧЕРНА 100/108 Безшевна стоманена топловалцована 

хидравлично изпитана , b=4mm 

България - Асиком 

УКРЕПВАЩА СКОБА Скоба с гумена подложка 

съответстваща на диаметъра на 

тръбата 

България / Видира 

ТРЪБА ЧЕРНА 1 1/2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,5mm. 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 11/4'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,2mm. 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 1'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,2mm. 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 3/4'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=2,8mm. 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 1/2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=2,8mm. 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 70/76 Безшевна стоманена топловалцована 

хидравлично изпитана ,b=3mm 

България - Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,5mm. 

България - Асиком 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 mm  

за ТРЪБИ 1 1/2''- ф 48 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b =13 mm  

за ТРЪБИ 2 1/2''- ф 76 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 mm  

за ТРЪБИ 2 ''- ф60 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

V. Налични строителни ресурси и разпределение – техническа обезпеченост, в това число 

механизация, която ще се използва при различните дейности; ресурсна обезпеченост, в 

това число човешки ресурс, необходим за изпълнение на поръчката; описание на 

разпределението на задачите и отговорностите 

1. РЪКОВОДЕН СЪСТАВ 

2. КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ 

- Инженер ОВК 

- Електро-инженер 

- Координатор по безопасност и здраве 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СЪСТАВ: 

Видове СМР, които ще 

изпълняват 

специализираните екипи 

Необходим ресурс-работна 

ръка 

Необходим ресурс-строителна 

техника и механизация 

Подготвителни работи 3бр. Общи работници - 

Други видове (демонтажни) 

работи 

максимален брой общи 

работници – 14бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 2бр. 

Енергиен център максимален брой монтажник 

ОВК – 16бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 5бр. 

Отопление максимален брой общи 

работници – 5бр. , максимален 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 9бр. 
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брой монтажник ОВК – 21бр. 

Електротехническа максимален брой общи 

работници – 14бр. , 

максимален брой 

електротехници – 10бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 4бр. 

 

VІ.  Нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването им 

1.ИЗГОТВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

2.ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Действия по окончателното окомплектоване на необходимите документи за 

въвеждането на обекта в експлоатация: 

• Заверяване на екзекутивна документация 

Съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 

етап от него) Обр. 15 

2.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 

VІІ.  Описание на предложената организация на строителната площадка 

1.Общи положения 

2.Изисквания за опазване на околната среда 

3.Управление на отпадъците 

4.Доставка и складиране на необходимите материали 

5.Разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по 

всички видове СМР. 

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА К-ВО ОПИСАНИЕ РЕСУРС 

Подготвителни 

работи,разполагане 

на техника 

Устройване на 

складови площи, 

ВОБД. 

  Подготовка на 

временен приобектов 

склад, площ за 

складиране на мате-

риали, оборудване, 

машини, инструмен-ти, 

спомагателни средства 

и др. Ел. за-хранването, 

вода за битови нужди, 

съб-лекални за 

преобличане и 

временна сиг-

нализация. Поставяне 

на необходимото 

противопожарно 

оборудване/пожар-

огасители,азбестови 

одеала/  и др. 

Двама работника общи 

осигуряват захранване на 

обекта с ел.енергия, втория - 

осигуряване на вода и 

разполагане на временни 

ел.табла. Третия поставя 

временни знаци, четвъртия 

работник общ подготвя 

складови помещения и 

съблекални. А поставянето на 

предпазни заграждения, 

временна сигнализация, 

разполагани на 

противопожарни уреди и 

съоръжения -от петия работник 

общ. Постоянен контрол за 

извършените подготвителни 

работи, ще се извърши от 

тех.ръководител. 

EНЕРГИЕН 

ЦЕНТЪР 

    

Д-КА И М-Ж НА 

СТОМАНЕН КОТЕЛ 

НА ПЕЛЕТИ ЗА 

ТОПЛА ВОДА 80/60* 

С МОЩНОСТ 

581квт.1.7kw/380V 

КОМПЛЕКТ 

бр. 1 Доставяне на котела от 

базата на фирмата до 

обекта.Разтоварване, 

пренасяне на котела до 

мястото на монтажа с 

ръчни повди-гателни 

съоръжения, проверка  

и оразмеряване на 

неговото 

Двамата монтажници ОВК 

подготвят мястото за монтаж, 

разтоварват и позиционират 

котела с помощта на дребна 

механизация/електрожен 

комплект, ъглошлайф, 

ел.удължители, ръчни 

инструменти, ръчни 

повдигателни съоръжения/. 
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местоположение.Напра

ва на конструкция за 

повдига-не на котела от 

пода и нивелация. 

Монтаж на котела 

върху готовата ст.кон-

струкция и 

нивелация.Монтажа, 

ще се извърши по 

монтажна схема дадена 

от производителя. 

Всички дейности се извършват 

едновременно от монтаж-

ниците ОВК. Периодичен 

надзор ще се извършва от  

тех.ръководител, а контрола - 

от инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

ШНЕКОВА 

СИСТЕМА ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ НА 

РАЗХОДЕН БУНКЕР 

ОТ БУНКЕР ЗА 

СКЛАДИРАНЕ НА 

ГОРИВО С 

ДЪЛЖИНА ДО 4м 

ДЕБИТ min 80kg/h 

бр. 1 Разтоварване, 

пренасяне до  мястото 

на монтажа с ръчни 

повдигателни 

съоръжения, проверка  

и оразмеряване на  

местоположението. 

Монтажа на шнековата 

система с разходния 

бункер, ще се извърши 

по указания на завода- 

производител. 

Пренасянето на дребна 

механизация /пробивна 

машина, ръчни инструменти, 

ръчни повдигателни 

съоръжения и ел.удължител/  се 

прави едновременно от двамата 

монтажници ОВК, 

Обозначаване на отворите за 

анкериране  се извършва от по-

опитния монтажник 

ОВК.Пробиване на отворите и 

монтаж на анкерите -  от втория 

монтажник ОВК. Монтажа на 

системата, ще се извърши 

едновременно от двамата 

монтажници, чрез взаимопо-

мощ. Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, а 

контрола - инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

МЕТАЛЕН БУНКЕР 

ЗА ПЕЛЕТИ С ДЪНО 

ПОД НАКЛОН ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА4000/1500/

Н1200 

бр. 1 Разтоварване, 

пренасяне до  мястото 

на монтажа с ръчни 

повдигателни 

съоръжения, проверка  

и 

оразмеряване.Направа 

на стом.конструкция за 

укрепване и монтаж на 

същата.Нивелация на 

бункера.Грундиране на 

стоманената 

конструкция.Свързване 

на бункера за пелети с 

разход дневна дажба 

/вграден бункер/ на 

котела. 

Пренасянето на дребна 

механизация /пробивна 

машина, ръчни инструменти, 

електрожен комплект, ръчни 

повдигателни съоръжения и 

ел.удължител/  се прави 

едновременно от четиримата 

монтажници ОВК, както 

обозначаване на отворите за 

анкериране, пробиване на 

отворите и монтаж на анкерите 

се прави от един монтажник 

ОВК, а разкрояване, рязане и 

заваряне на конструкция за 

укрепване на металния бункер-

от втория и третия монтажник 

ОВК едновременно. 

Почистване на заварките от 

ръжда и грундиране е 

задължение на четвъртия 

монтажник ОВК.Свързване на 

бункера за пелети с разход 



11 

дневна дажба /вграден бункер/ 

на котела се извършва 

едновременно от всички 

монтажници ОВК.Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, а контрола - 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

ТРАНСФЕРНА 

РЕШЕТКА 600/600 

ЗА ВЪЗДУХ 

бр. 2 Пренасяне на  

решетката .Очертаване  

размера на решетката 

върху вратата и  

изрязване на  

отвора.Уплътняване с 

негорима гума и 

монтаж със 

самонарезни винтове. 

Един монтажник ОВК пренася  

и монтира решетката. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител 

НАПРАВА НА ФУКС 

С ДИАМЕТЪР Ф600 

С ИЗОЛАЦИЯ 

КОМПЛЕКТ С 

ФАСОННИ ЧАСТИ И 

КРЕПЕЖНИ 

ЕЛЕМЕНТИ-6 м.л. 

к-та 1 Фукса, ще бъде 

доставен на елементи. 

Сглобяване. Свързване 

на фукса от котел към 

съществуващия комин 

и подмазване с варов 

разтвор. 

Един монтажник ОВК пренася 

до работното място  дребната 

механизация /ъглошлайф, 

винтоверт, ел.удължител и 

ръчен инструмент/  и монтира 

фукса.Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

ЦИРКУЛ.ПОМПА 

ДЕБИТ25530л/ч 

,НАПОР 5м И 

ЕЛ.МОЩНОСТ 

0,55кв/380в КРЪГ 

КОТЕЛ-БУФЕРЕН 

СЪД 

бр. 1 Цир.помпа,ще бъде 

окомплектована с 

необходимата 

арматура/контрафланци 

с щуцери, гарнитури, 

болтови и 

гайки,спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения 

възел ще бъде сглобен 

в заготвителна база на 

фирмата по зададена 

схема от проектанта и 

доставен в 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  готовия 

помпен 

възел.Отбелязване  

мястото на монтажа, 

демонтиране 

контрафланците с 

щуцерите към тях и се  

заварят на връщащата 

линия от буферния съд 

към котела, след което 

монтира възела. 

Един монтажник ОВК от 

приобектовия склад пренася 

дребната механизация / 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител и 

ръчен инструмент/ до мястото 

на монтажа и монтира 

помпения възел. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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Д-КА И М-Ж НА 

МЕМБРАНЕН РС С 

ОБЕМ 500л 

КОМПЛЕКТ С 

ПРЕДПАЗЕН 

ВЕНТИЛ Ду25 

бр. 2 Доставяне от 

заготвителната база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране  

съдовете на 

определените места по 

указана схема и  

необходимата 

предпазна арматура.  

Подвързване  към 

котела  чрез електро 

заварка. Грундиране. 

Един монтажник ОВК пренася  

дребната механизация 

/ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител и 

ръчен инструмент/, доставя 

съдовете и ги монтира. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, а 

контрола - инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И М-Ж НА 

БУФЕРЕН СЪД С 

ОБЕМ V=500l 

ИЗОЛИРАН С 

4бр.ИЗВОДИ DN100 

бр. 1 Доставяне на буферния 

съд от заготвителната 

база на фирмата до 

приобектовия 

склад.Разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа.Монтаж на 

определеното 

място.Монтира 

спирателната арматура 

към него.Свързване 

към ВР, ВС и котел 

чрез 

електрозаварка.Грунди

ране 

Един монтажник ОВК пренася   

дребната механизация 

/електрожен комплект, 

ъглошлайф, ел.удължители, 

ръчни инструменти, ръчни 

повдигателни съоръжения/, 

доставя и монтира буферния 

съд. Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, а 

контрола - инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

ЦИРКУЛ.ПОМПА 

РАБОТНА И 

РЕЗЕРВНА ДЕБИТ 

29029л/ч ,НАПОР 10м 

И ЕЛ.МОЩНОСТ 

0,55кв/380в КРЪГ 

ОТОПЛЕНИЕ 

бр. 2 Цир.помпи,ще бъде 

доставени и 

окомплектовани с 

необходимата 

арматура/контрафланци 

с щуцери, гарнитури, 

болтови и 

гайки,спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения 

възел ще бъде сглобен 

по зададена схема от 

проектанта.Пренасяне  

готовия помпен възел 

до мястото на 

монтажа.Отбелязва 

мястото на монтажа, 

демонтиране на  

контрафланците с 

Един монтажник ОВК пренася 

дребната механизация / 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, ръчен 

инструмент и ръчни 

повдигателни съоръжени/, 

доставя и монтира помпения 

възел. Перио дичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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щуцерите към тях и се 

заварят на на 

подаващата  линия от 

котел към ВР, след 

което монтира възела 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

ВОДОРАЗПРЕДЕЛИ

ТЕЛ И 

ВОДОСЪБИРАТЕЛ - 

Ф219/ L=1800 С 5 

ИЗВ.ИЗОЛИРАН С 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 

бр. 2 Водоразпределителите 

и водосъбирателите, ще 

се заготвят  в 

заготвителната база на 

фирмата по 

технологична карта по 

схема на проектанта,  а 

именно; рязане на 

тръби ф219, заваряне на 

капи, щуцери с фланци, 

муфи за манометри, 

муфи за термометри и 

щуцери за 

изтакане.Зачистване и 

грундиране.След 

направата, ще се 

доставят на 

обекта.Пренасяне до 

мястото на 

монтажа.Направа на 

конструкцията за ВР и 

ВС и грундиране. 

Пробиване на отвори в 

стената и закрепване на 

конструкцията.Заедно 

четеримата пренасят 

разпределителите и ги 

монтират върху 

готовата конструкция, 

след което правят 

изолацията. 

Двамата монтажника ОВК, ще 

работят в заготвителната база, 

ще правят разпределите. 

Другите двама монтажника 

ОВК пренасят дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

пробивна машина,електрожен 

комплект, ел.удължител, ръчен 

инструмент и ръчни 

повдигателни съоръжения. 

Заедно четеримата извършват 

монтажа на място и правят 

изолацията. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и от инженера 

по ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

Д-КА И М-Ж НА 

БОЙЛЕР 750л. 

КОМБИНИРАН СЪС 

ЕДНА СЕРПЕНТИНА 

И ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 

7,5квт. ЗА БГВ 

бр. 1 Доставка, разтоварване 

и пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране на 

определеното място по 

проекта.Монтаж на  

необходимата 

спирателна арматура по 

схема. Свързване на  

бойлера към ВР, ВС 

чрез 

електрозаварка.Грунди

ране. 

Двама монтажника ОВК 

доставят бойлера пренасят  

дребната 

механизация/електрожен 

комплект, ъглошлайф, 

ел.удължители, ръчни 

инструменти, ръчни 

повдигателни 

съоръжения/.Третия  монтира 

спирателната арматура към 

него.Четвъртия свързва бойлера 

към ВР, ВС чрез 

електрозаварка. Грундиране. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, а 

контрола - инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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АВТОМАТИЧНА 

ГРУПА ЗА 

ДОПЪЛВАНЕ НА 

ИНСТАЛ. - К-КТ 

бр. 1 Доставяне  на 

автоматичната група и 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване на тефлонова 

лента и кълчища, на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, 

автоматичния пълнач и 

спирателната 

арматура.Монтаж на 

автоматичния пълначен 

възел към буферния 

съд. 

Един монтажник ОВК монтира 

автоматичната група. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

СПИРАТЕЛЕН КРАН 

DN 100/4''/ 

бр. 11 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  

към разпределителите. 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 65/2 1/2''/ 

бр. 4 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  

към разпределителите. 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 50/2''/ 

бр. 2 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 
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мястото на 

монтажа.Навиване на 

тефлонова лента и 

кълчища  на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, и 

спирателния кран. 

Монтаж върху 

разпределителите. 

СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 32/1 1/4''/ 

бр. 3 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Навиване на 

тефлонова лента и 

кълчища  на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, и 

спирателния кран. 

Монтаж върху 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 40/1 1/2''/ 

бр. 2 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Навиване на 

тефлонова лента и 

кълчища  на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, и 

спирателния кран. 

Монтаж върху 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

Д-КА И М-Ж НА 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 

Ду100 

бр. 2 Доставяне на възвратна 

клапа и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото 

на монтажа. 

Окомплектоване   с 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира клапата.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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гарнитури. 

Подвързване с болтове 

и гайки на фланшовите 

връзки  към 

разпределителите. 

Д-КА И М-Ж НА 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА 

DN100 

бр. 2 Доставяне на филтъра 

за вода и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото 

на монтажа. 

Окомплектоване   с 

гарнитури. 

Подвързване с болтове 

и гайки на фланшовите 

връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира филтъра. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

РЕГУЛИРАЩ 

ЩРАНГ ВЕНТИЛ 

DN65 

бр. 2 Доставяне на щранг 

вентили и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне  арматурата 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на 

опрелените места по 

проекта. 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира вентилите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

РЕГУЛИРАЩ 

ЩРАНГ ВЕНТИЛ 

DN50 

бр. 1 Доставяне на щранг 

вентили и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренася арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на 

опрелените места по 

проекта. 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира вентилите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 
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ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

РЕГУЛИРАЩ 

ЩРАНГ ВЕНТИЛ 

DN40 

бр. 1 Доставяне на щранг 

вентили и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на 

опрелените места по 

проекта. 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира вентилите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

МАНОМЕТЪР-

ТЕРМОМЕТЪР 

бр. 12 Доставяне на 

манометри, термометри 

и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване на  тефлонова 

лента, кълчища и се  

монтират  на 

опрелените места. 

Един монтажник ОВК доставя и 

монтира манометрите-

термометрите.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 10 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне от 

приобектовия склад 

арматурата и 

спомагателни 

материали до мястата 

на монтажа. Заваряне 

на муфи. Навиване на 

тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на 

АО на муфите. 

Един монтажник ОВК доставя и 

пренася от приобектовия склад 

арматурата и спомагателни 

материали до мястата на 

монтажа и  заваря 

муфите.Втория монтажник 

ОВК-навива тефлонова лента, 

кълчища и монтира АО на 

муфите.Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОР

И ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,08 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренася 

профилите. 

Оразмеряване и рязане 

на конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал.Извършване 

електрозаварки, 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави конзоли и 

подпори. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Д-КА И МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБИ Ф100/108ММ-

4'' 

м 24 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник доставя и 

пренася, тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер и грундиране. Втория 

монтажник извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА К-ФЛЕКС 

13мм- 4''/100-108/ 

м 24 Разопаковане и 

пренасяне на 

изолацията и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където , ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацита по 

тръбите с определения 

диаметър. Залепва се с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Един монтажник ОВК прави 

топлинната 

изолация.Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

Д-КА КОЛЕНА 

DN100-4'' 

бр. 20 Доставяне на колената 

и спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Един монтажник ОВК доставя 

колената. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 24 Подготовка за пълнене 

с вода на инсталацията 

или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и се следи 

манометъра,  дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Един монтажник ОВК 

извършва хидравличната проба. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

АКТОВА ЗАЛА 

    

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

бр. 5 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

бр. 5 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

бр. 14 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 10 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястата на 

окачвачите/планки/, 

пробиване отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на  радиатора. 

Двама  монтажника ОВК  

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали. 

Пренасят дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/. Третия монтажник  

очертава  мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори, поставя дюбели, слага 

планките с болт към дюбелите и 

окачва радиатора. Нивелиране. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  
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Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно проекта. 

Нивелиране на 

радиатора. 

инженера по ОВК. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 14 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястата на 

окачвачите/планки/, 

пробиване отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане на планките с 

болт към дюбелите и 

окачване на радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно проекта. 

Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Пренасят дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/. Третия монтажник 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори, поставя дюбели, слага 

планките с болт към дюбелите и 

окачва радиатора. Нивелиране 

на радиатора. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОР

И ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,08 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмерява

не и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един работник общ пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави конзоли,  

подпори и ги монтира. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/2'' /DN40/ 

м 160 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер, почистване и 

грундиране. Поставяне 

върху готовата 

конструкция. 

Укрепване. Направа на  

електрозаварки, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя и 

пренася, тръбите от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория 

монтажник реже тръбите по 

размер,почиства  и грундира. 

Третия монтажник извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-

ФЛЕКС 1 1/2''/Ф54/ 

м 160 Разопаковане и 

пренасяне на 

изолацията и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от приобектовия 

склад до мястото за 

монтаж.Другите двама 

разкрояват изолацията и я 

поставят върху съответния 

диаметър тръби.Залепват с 

лепило и където е необходимо 

бандажират с лента. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/2'' /DN40/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 10 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Монтаж на 

определеното място по 

проект. Направа на  

газозаварките, 

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и  

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване.Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/4'' /DN32/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 22 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер, почистване, 

грундиране и 

боядисване. Монтаж на 

определеното място по 

проект.  Направа на  

газозаварките, 

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване  .Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките,  

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1'' /DN25/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 54 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Монтаж на 

определеното място по 

проект. Направа на  

газозаварките, 

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник  ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория 

монтажник ОВК извършва 

рязане на тръбите по размер, 

грундиране и боядисване  

.Третия монтажник ОВК 

извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 42 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Монтаж на 

определеното място по 

проект. Направа на  

газозаварките, 

почистване грундиране 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася, тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория 

монтажник ОВК извършва 

рязане на тръбите по размер, 

грундиране и боядисване  

.Третия монтажник ОВК 

извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 
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и боядисване на  

заварките. 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 194 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер, почистване, 

грундиране и 

боядисване. Монтаж на 

определеното място по 

проект. Направа на  

газозаварките, 

включително връзване 

аншлусите на 

радиаторите,  

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория 

монтажник ОВК извършва 

рязане на тръбите по размер, 

грундиране и боядисване  

.Третия монтажник ОВК 

извършва газозаварките, 

включително връзване на 

радиатори към вертикалната 

мрежа,  почиства, грундира и 

боядисва заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководителт, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 10 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне до 

мястото на монтажа и 

заваряне на муфи. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и 

монтаж на АО на 

муфите. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася от приобектовия склад 

арматурата и спомагателни 

материали до мястата на 

монтаж и  заваряне на 

муфи.Втория монтажник ОВК-

навиване на тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на АО на 

муфите. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 482 Подготовка за пълнене 

с вода на инсталацията 

или част от нея. 

Поставяне на ръчната 

помпа за създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Двама монтажника ОВК 

едновременно извършва 

хидравличната проба. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

НОВА СГРАДА 

    



24 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

бр. 12 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

бр. 25 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1800 

бр. 40 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

бр. 24 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 37 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Пренасят дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/. Третия монтажник 

ОВК очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори, поставя дюбели, слага 

планките с болт към дюбелите и 

окачва радиатора.Нивелиране 

на радиатора. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 
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МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 64 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробиване отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на  радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася 

дребната механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен инструмент/. 

Четвъртия монтажник ОВК 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори. Петия и шестия 

поставят дюбели, слагат  

планките с болт към дюбелите и 

окачват радиаторите. 

Нивелиране на радиаторите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

Д-КА И М-Ж НА 

БОЙЛЕР 150л. 

КОМБИНИРАН СЪС 

ЕДНА СЕРПЕНТИНА 

И ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 

3квт. ЗА БГВ 

бр. 1 Доставка.Разтоварване 

и пренасяне до 

определеното място на 

монтажа.Монтаж на 

определеното място по 

проекта.Монтаж на  

спирателна арматура по 

схема. Свързване на  

бойлера към тръбната 

мрежа чрез 

газозаварка.Грундиране

. 

Двама монтажника ОВК 

доставят, пренасят бойлера и го 

монтират на определеното 

място по проекта. Третия 

монтира спирателната арматура 

към него,  свързва бойлера по 

опрелена схема съгладно 

проекта,  чрез газозаварка. 

Грундиране. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, а контрола - 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

СФЕРИЧЕН КРАН 

1/2 '' 

бр. 2 Доставяне на 

спирателни кранове и  

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Навиване на тефлонова 

лента и кълчища  на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, и 

спирателния кран. 

Монтаж на място 

определено по проекта. 

Един монтажник ОВК монтира 

спирателните кранове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 
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НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОР

И ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,15 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

на  профилите. 

Оразмерява и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал. 

Извършване на  

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един работник общ пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави конзоли и 

подпори и монтира. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф70/76ММ 

/DN65/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 228 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Двама монтажник ОВК 

доставят, пренасят тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Четвъртия реже 

тръбите по размер. Петия 

почиства,  грундира тръбите и 

извършва електрозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

тръбите.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководителт, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

2'' /DN50/ 

ГРУНДИРАНА И 

БОЯДИСАНА 

м 42 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер и грундиране. Втория 

монтажник ОВК извършва 

електрозаварките, почиства,  

грундира и боядисва тръбите.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 
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електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/2'' /DN40/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 30 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване  . Втория 

монтажник ОВК извършва 

газозаварките, почиства, 

грундира и боядисва заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/4'' /DN32/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 32 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК пренася, 

тръбите и спомагателните 

материали от приобектовия 

склад до мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф,  комплект 

оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване  .Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководителт, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1'' /DN25/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 142 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Втория монтажник 

ОВК пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Третия монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 223 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Втория монтажник 

ОВК пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Третия монтажник 

ОВК реже тръбите по размер, 

грундиране и боядисване  

Четвъртия  монтажник ОВК 

извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 795 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасянене на 

тръбите от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварките,включите

лно връзване 

Двама монтажници ОВК 

доставят,  пренасят тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася   

дребната механизация/ 

ъглошлайф,  комплект 

оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Четвъртия реже 

тръбите по размер. Петия 

почиства и грундира тръбите. 

Шестия монтажник ОВК 

извършва газозаварките, 

включително връзва 
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аншлусите на 

радиаторите,  

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

радиаторите към вертикалната 

тръбна мрежа,  почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф70/76ММ 

/DN65/ 

м 20 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране и 

боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер и грундиране. Втория 

монтажник ОВК извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководителт, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-

ФЛЕКС 2 1/2''/Ф76/ 

м 20 Разопаковане и 

пренасяне на 

изолацията и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо 

бандажиране  с лента. 

Един монтажник ОВК прави 

изолацията Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 28 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне до 

мястото на монтажа и 

заваряне на муфи. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и 

монтаж на АО на 

муфите. 

Един монтажник ОВК доставя,  

пренася от приобектовия склад 

арматурата, спомагателни 

материали до мястата на 

монтажа и   заваряне на муфи. 

Втория монтажник ОВК навива 

тефлонова лента, кълчища и 

монтаж на АО на муфите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

м 1512 Подготовка за пълнене 

с вода на инсталацията 

Един монтажник ОВК прави 

подготовка за пълнене с вода на 
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Ф102 или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на  

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

инсталацията или част от нея. 

Втория поставя  ръчната помпа 

на определеното място и 

нагнетява за създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи манометъра 

дали има отклонение от 

създаденото налягане. Третия 

проверява цялото трасе и следи 

за евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

СТАРА СГРАДА 

    

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L800 

бр. 2 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

бр. 15 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

бр. 10 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1800 

бр. 12 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

бр. 56 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 27 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Очертаване  мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробиване на  отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на  радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно проекта. 

Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Пренасят дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/. Третия монтажник 

ОВК очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори, поставя дюбели, слага 

планките с болт към дюбелите и 

окачва радиатора. Нивелиране 

на радиатора. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 68 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Очертаване  мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробиване на  отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася 

дребната механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен инструмент/. 

Четвъртия монтажник ОВК 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори. Петия  поставя дюбели, 

слага  планките с болт към 

дюбелите и окачва радиаторите. 

Нивелиране на радиаторите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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Д-КА И М-Ж НА 

БОЙЛЕР 750л. СЪС 

ЕДНА СЕРПЕНТИНА 

И ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 

7,5квт. ЗА БГВ 

бр. 1 Доставка.Разтоварване 

и пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтаж на 

определеното място по 

проекта. Монтаж на  

спирателна арматура по 

схема. Свързване на  

бойлера чрез 

газозаварка. 

Грундиране. 

Двама монтажника ОВК 

доставят, пренасят бойлера   и  

дребна механизация/ комплект 

оксиженов апарат, ъглошлайф, 

ел.удължители, ръчни 

инструменти, ръчни 

повдигателни съоръжения/. 

Монтаж на определеното място 

по проекта. Третия монтира 

спирателната арматура към 

него и  свързва бойлера по 

опрелена схема съгладно 

проекта,  чрез газозаварка. 

Грундиране. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, а контрола - 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОР

И ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,12 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренася 

профилите.Оразмерява

не и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал.Извършване 

електрозаварки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един работник общ пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/. Прави конзоли и 

подпори и монтира. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф70/76ММ 

/DN65/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 140 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване,  

грундиране и 

боядисване на  

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория реже 

тръбите по размер и 

грундиране. Третия монтажник 

ОВК извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 
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заварките. координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

2'' /DN50/ 

ГРУНДИРАНА И 

БОЯДИСАНА 

м 70 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване.Направа на  

електрозаварките, 

почистване, грундиране 

на  заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер и грундиране. Втория 

монтажник ОВК извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/2'' /DN40/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 37 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител , инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/4'' /DN32/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 24 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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заварките. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1'' /DN25/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 145 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Втория монтажник 

ОВК пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Третия монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 180 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварки, 

почистване, грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа,  пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория 

монтажник ОВК реже тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Третия  монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 660 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварките,включите

лно връзване 

аншлусите на 

радиаторите,  

Двама монтажника ОВК 

доставят, пренасят тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася   

дребната механизация/ 

ъглошлайф,  комплект 

оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/,  реже тръбите по 

размер. Четвъртия  почиства и 

грундира тръбите. Петия 

монтажник ОВК извършва 

газозаварките, включително 

връзва радиаторите към 

вертикалната тръбна мрежа,  
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почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

почиства и грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

2'' /DN50/ 

м 40 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране. 

Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер и грундиране. Втория 

монтажник ОВК извършва 

електрозаварките, почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-

ФЛЕКС 2''/Ф60/ 

м 40 Разопаковане и 

пренасяне на 

изолацията и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Един монтажник ОВК прави 

изолацията Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 26 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото 

на монтажа и заваряне 

на муфи. Навиване на 

тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на 

АО на муфите. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася от приобектовия склад 

арматурата, спомагателни 

материали до мястата на 

монтажа и   заваряне на муфи. 

Втория монтажник ОВК 

навиване на тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на АО на 

муфите.Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 
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ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 1296 Подготовка за пълнене 

с вода на инсталацията 

или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Един монтажник ОВК прави 

подготовка за пълнене с вода на 

инсталацията или част от нея. 

Втория поставя  ръчната помпа 

на определеното място и 

нагнетява за създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи манометъра 

дали има отклонение от 

създаденото налягане. Третия 

проверява цялото трасе и следи 

за евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител  и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

бр. 8 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

бр. 15 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1800 

бр. 10 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН 

РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

бр. 19 Доставяне, 

разтоварване на 

панелни радиатори, 

спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне.. 

Един работник общ  доставя 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 23 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Очертаване на  мястото 

на окачвачите/планки/, 

пробиване на  отвори, 

поставяне на дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и 

окачване на  радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно проекта. 

Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Пренасят дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/. Третия монтажник 

ОВК очертава мястото на 

окачвачите/планки/, пробива 

отвори, поставя дюбели, слага 

планките с болт към дюбелите и 

окачва радиатора. Нивелиране 

на радиатора. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 

МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 29 Пренасяне на 

радиатори и 

спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Очертаване на  мястото 

на окачвачите/планки/, 

пробиване на отвори, 

поставяне на  дюбели, 

слагане на  планките с 

болт към дюбелите и 

окачване на радиатора. 

Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Двама  монтажника ОВК 

пренасят радиаторите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа, пренасяне дребната 

механизация/ ел.удължител, 

пробивна техника и  ръчен 

инструмент/.  Третия 

монтажник  ОВКочертава 

мястото на окачвачите/планки/, 

пробива отвори,  поставя 

дюбели,слага  планките с болт 

към дюбелите и окачва 

радиаторите. Нивелиране на 

радиаторите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОР

И ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,6 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване. Пренасяне 

на  

профилите.Оразмерява

не и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал.Извършване 

на  електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

Един работник общ пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/. Прави конзоли и 

подпори и монтира.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

2'' /DN50/ 

ГРУНДИРАНА И 

БОЯДИСАНА 

м 110 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Двама  монтажника ОВК 

доставят,пренасят тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Третия реже 

тръбите по размер и грундира, 

извършва електрозаварките, 

почиства и грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/2'' /DN40/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 26 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

ОВКдоставя,пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1 1/4'' /DN32/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 48 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа, пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Втория монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 
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електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

1'' /DN25/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 83 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Втория монтажник 

ОВК пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Третия монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 140 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВКдоставя, 

пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Втория монтажник 

ОВК пренася   дребната 

механизация/ ъглошлайф,  

комплект оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Рязане на тръбите 

по размер, грундиране и 

боядисване. Третия монтажник 

ОВК извършва газозаварките, 

почиства, грундира и боядисва 

заварките.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител, инженера по 

ОВК и координатора по ЗБУТ. 
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Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 260 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на тръбите 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Рязане на  тръбите по 

размер,почистване, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

газозаварките, 

включително връзване 

аншлусите на 

радиаторите,  

почистване грундиране 

и боядисване на  

заварките. 

Двама монтажника ОВК 

доставят,  пренасят тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа. Третия пренася   

дребната механизация/ 

ъглошлайф,  комплект 

оксиженов апарат, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/,  реже тръбите по 

размер. Четвъртия  почиства и 

грундира тръбите. Петия 

монтажник ОВК извършва 

газозаварките, включително 

връзва радиаторите към 

вертикалната тръбна мрежа,  

почиства и грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 

2'' /DN50/ 

м 20 Доставяне на тръбите и 

спомагателни 

материали от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренасяне на  тръбите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Рязане на тръбите по 

размер, грундиране. 

Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Единия  монтажник ОВК 

доставя, пренася тръбите и 

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на монтажа и   дребната 

механизация/ ъглошлайф, 

електрожен комплект, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/. Втория реже 

тръбите по размер и грундира, 

извършва електрозаварките, 

почиства и грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-

ФЛЕКС 2''/Ф60/ 

м 20 Разопаковане и 

пренасяне на 

изолацията и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Един монтажник ОВК прави 

изолацията Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 22 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото 

на монтажа и заваряне 

на муфи. Навиване на 

тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на 

АО на муфите. 

Един монтажник ОВК доставя, 

пренася от приобектовия склад 

арматурата, спомагателни 

материали до мястата на 

монтажа и   заваряне на муфи. 

Втория монтажник ОВК-

навиване на тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на АО на 

муфите. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 687 Подготовка за пълнене 

с вода на инсталацията 

или част от нея. 

Поставяне на ръчната 

помпа за създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на  

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Един монтажник ОВК прави 

подготовка за пълнене с вода на 

инсталацията или част от нея,  

поставя  ръчната помпа на 

определеното място и нагнетява 

за създаване на хидравлично 

налягане в системата и следи 

манометъра дали има 

отклонение от създаденото 

налягане Втория проверява 

цялото трасе и следи за 

евентуални течове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и  инженера по 

ОВК. 

ДРУГИ ВИДОВЕ 

СМР 

    

Д-Ж НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

ТРЪБНА МРЕЖА 

м 3762 Пренасяне на дребната 

механизация.Демонтаж 

на топлоизолация, 

рязане и 

сваляне.Демонтаж на 

тръбна мрежа, рязане с 

ъглошлайф и 

газокислородно 

рязане.Демонтаж на 

укрепваща 

конструкция. 

Пренасяне и 

складиране на 

материалите на 

определеното за това 

място. 

Един работник общ пренася 

дребната механизация/ 

ъглошлайфове, електрожени 

комплект, ел.удължител, 

оксиженов комплект с резак и   

ръчни инструменти/.  Един 

работник общ демонтира 

топлоизолацията. Други двама 

демонтират тръбна мрежа и 

укрепващата конструкция. 

Двама работници общи 

пренасят демонтираните 

материали до определеното 

място. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

на обекта и координатора по 

ЗБУТ. 
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Д-Ж НА 

ЧУГ.РАДИАТОРИ 

бр. 272 Сваляне на чугунените  

радиатори от 

конзолите. Рязане с 

ъглошлайф на 

конзолите и халтерите. 

Пренасяне и 

складиране на  на 

определеното за това 

място. 

Един работник общ пренася 

дребната механизация/ 

ъглошлайфове,палетна количка,  

ел.удължител, оксиженов 

комплект с резак и   ръчни 

инструменти/. Двама работника 

общи демонтират чугунените 

радиатори  изрязват конзолите 

и халтера. Тримата работника 

общи пренасят радиаторите до 

определеното  място и ги 

складират по указаяния на 

тех.ръководител. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител на обекта и 

координатора по ЗБУТ. 

ДЕМОНТАЖ НА 

ДЕКОРАТИВНИ 

РЕШЕТКИ ПРЕД 

РАДИАТОРИ 

бр. 272 Сваляне  на 

декоративните  

решетки. Пренасяне и 

складиране на  

определеното за това 

място. 

Един работник общ пренася 

дребната механизация/ 

ъглошлайф, 

ел.удължител,винтоверт, и   

ръчни инструменти/. Втория 

работник общ сваля 

декоративните решетки. 

Двамата заедно пренасят 

решетките и складират на 

определено място по указания 

на тех.ръководител. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител на 

обекта и координатора по 

ЗБУТ. 

Д-Ж НА 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ,

ПОМПИ И КОТЛИ В 

КОТЕЛНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

к-та 1 Демонтаж на 

разпределители, помпи 

и котли в котелните 

помещения-развиване 

на болтове от 

фланците, 

газокислородно рязане 

на стоманена 

конструкция и тръбни 

връзки. Пренасяне и 

складиране на 

определеното за това 

място. 

Един работник общ пренася 

дребната механизация/ 

ъглошлайфове,палетна количка,  

ел.удължител, оксиженов 

комплект с резак и   ръчни 

инструменти/. Един работник 

общ  демонтира съоръженията. 

Заедно двамата работника общи 

пренасят демонтираните 

разпределители,цир.помпи и 

котли до определеното място 

указано от тех.ръководител. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител на 

обекта и координатора по 

ЗБУТ. 
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ТОПЛА ПРОБА НА 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ С 

КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА 

ОТ.ТЯЛ 

бр. 272 Топла проба на 

отоплителната 

инсталация с ефектно 

регулиране. Проверка  

на цялата тръбна мрежа 

и отоплителни тела за 

евентуални пропуски. 

Зареждане на  котела с 

пелети и 

стартиране.При 

достигане на 

необходимата 

температура се  

пристъпва към ефектно 

регулиране на 

отоплителната  

инсталацията и 

отоплителните тела. 

Един монтажник ОВК прави 

цялостна  проверка  на цялата 

тръбна мрежа и отоплителни 

тела за евентуални пропуски.  

Втория  монтажник ОВК 

зарежда котела с пелети и 

стартира неговата дейност. 

Другите двама  монтажник 

ОВК, след стартиране на котела 

и достигане на необходимата 

температура пристъпват към 

ефектно регулиране на 

инсталацията и отоплителните 

тела. Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ПРОБИВАНЕ НА 

ОТВОРИ В БЕТОН 

бр. 192 Разчертаване на 

мястото на 

отворите.Пренасяне на 

дребната механизация и 

разпробиване на 

отворите. 

Един работник общ  пренася 

дребната механизация/пробивна 

машина къртач,ел.удължители 

и    ръчни инструменти/. Втория 

работник общ  пробива 

отворите предварително 

начертани от тех.ръководител. 

По време на къртенето, ще има 

взаимозаменяемост от двамата. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ЗАМОНОЛИТВАНЕ 

ОТВОРИ В 

СТ.ПЛОЧА 

бр. 192 Прави се 

предварително 

укрепване на мястото 

за замонолитване, 

разбъркване на 

разтвора, пренасяне до 

мястото на 

замонолитването.Замон

олитване. 

Единия работник общ  подготвя 

разтвора, а втория работник 

общ замонолитва отворите. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧ

ЕСКА ЧАСТ 

    

6.2.1.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

    

ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО 

ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 2Х25W 

ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С 

ЕПРА 

бр. 6 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни 

материали от 

складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ  доставя 

осветителните тела.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 
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ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО 

ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 1Х25W 

ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, MIN. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО С 

ЕПРА 

бр. 1 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни 

материали от 

складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.. 

Един работник общ  доставя 

осветителните тела.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО 

ТЯЛО С К.Л.Л 1Х8W, 

ЗА 

ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С 

НАДПИС ''EXIT'' И 

НАСОЧВАЩА 

СТРЕЛКА, С 

ВГРАДЕН 

САМОСТОЯ 

бр. 1 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни 

материали от 

складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.. 

Един работник общ  доставя 

осветителните тела.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

МОНТАЖ НА 

ОСВЕТИТЕЛНИ 

ТЕЛА 

бр. 8 Пренасяне на дребната 

механизация и 

осветителните тела до 

мястото на монтажа. 

Разопакова, сваля 

капака, разчертава, 

пробива отвори поставя 

дюбели, поставя 

основата на тялото и 

завинтва с винт в 

дюбела. Свързва 

клемите на освет.тяло с 

кабела и заземява. 

Един електротехник монтира 

осветителните тела. Дребна 

механизация/пробивна 

машина,ел.удължител,дървена 

стълба с две рамена и ръчен 

инструмент/ до мястото на 

монтажа. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, 

СКРИТ, КОМПЛЕКТ 

С КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН 

IP54 

бр. 2 Доставяне на ключ 

единичен, скрит, 

комплект с конзола и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ доставя 

ключовете. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

МОНТАЖ НА 

КЛЮЧОВЕ 

бр. 2 Пренасяне до мястото 

на монтажа. 

Разопаковане,  монтаж 

ключа на място указано 

по проект и заземява. 

Един електротехник монтира 

ключове. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

МОНОФАЗЕН+ТРИФ

АЗЕН КОНТАКТ, 

ОТКРИТИ, 

''ЕВРОСТАНДАРТ'', 

IP54 

бр. 1 Доставяне на контакт 

монофазен+трифазен  и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата.Пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ  доставя 

контакт монофазен+трифазен. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 
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МОНТАЖ НА 

КОНТАКТИ 

бр. 1 Пренасяне до мястото 

на монтажа. 

Разопакова,  монтира 

контакта на място 

указано по проект и 

заземява. 

Един електротехник монтира 

контактите..Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

РАЗКЛОНИТЕЛНА 

КУТИЯ - 

КВАДРАТНА, 

ОТКРИТ МОНТАЖ 

бр. 2 Доставяне на 

разклонителни кутии  и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата. до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Разопаковане,  монтаж 

ключа на място указано 

по проект и заземява. 

Един работник общ доставя 

разклонителните кутии.  

Посредстовм дребна 

механизация монтира 

разклонителната кутия на 

утреденото място. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

2Х1,5mm2 

m 5 Доставяне на кабел 

NYY 2х1.5мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне. 

Един работник общ доставя 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 

m 5 Пренасяне  кабелите, 

гофрирана тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия 

склад.Пренася дребната 

механизация. 

Разопакова, вкарва 

жилото в гофрираната 

тръба връзва кабела и 

изтегля. 

Един електротехник изтегля 

кабела. Пренасяне на дребната 

механизация/дървена стълба с 

две рамена и ръчен инструмент/ 

до мястото на монтажа. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

3Х1,5mm2 

m 33 Доставяне на кабел 

NYY 3х1.5мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 15 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 
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ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 

m 18 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Разопаковане, 

вкарване жилото в 

гофрираната тръба 

връзване на кабела и 

изтегляне. 

Един електротехник изтегля 

кабела.  Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

5Х2,5mm2 

m 11 Доставяне на кабел 

NYY 5х2.5мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 8 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 

m 3 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба, 

дребната механизация и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Разопаковане, вкарване 

жилото в гофрираната 

тръба връзване на 

кабела и изтегляне. 

Един електротехник изтегля 

кабела в гофрираната 

тръба.Пренасяне на дребната 

механизация/дървена стълба с 

две рамена и ръчен 

инструмент/.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

5Х25mm2 

m 30 Доставяне на кабел 

NYY 5х25мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 30 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 
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върху скарите и го 

връзване  със 

специални връзки към 

скарата. 

ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) 

m 5 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  доставя 

кабелната скара.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА 

kg 32,5 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

на  профилите. 

Оразмерява и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал. 

Извършване на 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

Един електротехник прави 

металната конструкция и 

монтира. Пренасяне на  

дребната  механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 

m 5 Доставене  на 

гофрирана пластмасова 

тръба ф13 и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ доставя 

гофрираната тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 

m 18 Доставене  на 

гофрирана пластмасова 

тръба ф16 и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ доставя 

гофрираната тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 

m 3 Доставене  на 

гофрирана пластмасова 

тръба ф23 и 

спомагателни 

материали от 

Един работник общ доставя 

гофрираната тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА 

КАБЕЛ ДО 6 mm2 

бр. 8 Сваляне на обвивката 

на кабела и разделяне 

на жилата, обелва и 

зачиства. 

Един електротехник прави суха 

разделка. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА 

КАБЕЛ ДО 25 mm2 

бр. 1 Сваляне на обвивката 

на кабела и разделяне 

на жилата, обелва и 

зачиства. 

Един електротехник прави суха 

разделка. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 

2.5 mm2 

бр. 72 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. 

Поставяне на  временна 

маркировка и снемане  

изолацията на 

необходимата дължина. 

Свързване на 

проводника   към 

съоръжението. 

Първи електротехник пренася  

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на полагане. Втори 

електротехник поставя 

временна маркировка и снема 

изолацията на необходимата 

дължина Трети електротехник 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна обувка. 

Четвърти електротехник 

свързва проводника със 

съъоръжението. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 

16 mm2 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. 

Поставяне на временна 

маркировка и снемане  

изолацията на 

необходимата дължина. 

Свързване на 

проводника   към 

съоръжението. 

Един електротехник пренася  

спомагателните материали от 

приобектовия склад до мястото 

на полагане, прозвънява 

проводника, поставя временна 

маркировка и снема изолацията 

на необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна обувка, 

свързва проводника със 

съъоръжението. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 

25 mm2 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. 

Поставяне на  временна 

маркировка и снемане  

изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата 

Един електротехник свързва 

проводника със съоръжението. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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поставя накрайник или 

кабелна обувка и  

свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

МОНТАЖ НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 

3p 50А В 

СЪЩЕСТВУВАЩО 

ТАБЛО 

бр. 1 Пренасяне  

автоматичния 

прекъсвач и 

спомагателните  

материали от 

приобектовия склад до 

съществуващо табло. 

Поставяне на място 

указано  по проект. 

Свързване към  

захранващия кабел и 

към силовата 

инсталация.Изпробване 

ел.проба. 

Един електротехник извършва 

монтажа на прекъсвача. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

МОНТАЖ НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 

бр. 1 Пренасяне на  дребната 

механизация и таблото 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори и  

закрепване чрез 

дюбели-винтове или 

анкерни болтове. 

Свързване от към 

вътрешната страна за 

извършване на 

ел.проби. 

Един електротехник  извършва 

монтажа на таблото. Пренасяне 

на дребната механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен инструмент/.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

СФАЗИРАНЕ НА 

КАБЕЛ НН 

бр. 1 Проверяване  с 

мултиметър/фазоуказат

ел/ за фазите и 

зануляването. 

Поставяне на бананка. 

Един електротехник сфазира 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

ИЗПИТВАНЕ НА 

КАБЕЛ НН С МЕГЕР 

бр. 1 Пренася мегаомметъра 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

измерванията.Прави 

измервания между 

всякя фаза и 

корпус/земя/ и 

отделните фази. 

Един електротехник изпитва 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

6.2.2. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

    

ДОСТАВКА НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ (ПО 

ПРИЛОЖЕНА 

СХЕМА) 

бр. 1 Разтоварване, 

пренасяне  на таблото 

за котела и 

спомагателните 

Един работник общ доставя 

таблото.  Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

ДОСТАВКА НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 

3p 50А 

бр. 1 Разтоварване, 

пренасяне  на 

прекъсвача и 

спомагателните 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ доставя 

прекъсвача.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

6.2.3. 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

6.2.3.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

    

ДОСТАВКА НА 

КОНТРОЛНА 

КЛЕМА 

бр. 1 Разтоварване на 

контролните клеми,  

спомагателните 

материали и ги пренася 

в приобектовия склад. 

Един работник общ доставя 

контролната клема. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

МОНТАЖ НА 

СЪЩАТА 

бр. 1 Пренасяне  

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане и 

контролната клема. 

Снемане на изолацията, 

зачистване на жилата и 

фиксиране на кабела 

или проводника към 

клемата. 

Един електротехник монтира 

контролната клема.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

НАПРАВА НА 

ИЗКОП 600/800mm 

m 4 Ръчно изкопаване на 

яма с размери 600/800 с 

кирка и лопата. 

Един общ работник прави 

изкопа. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ШИНА 40/4mm В 

ИЗКОП 

m 4 Пренасяне на  

заземителната шина и 

спомагателните 

материали. Направа 

връзка между 

заземителните колове и 

шината чрез 

електрозаварка. 

Грундиране с цинков 

спрей само мястото на 

заварката. 

Един електротехник полага 

шината. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител. 
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ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ШИНА 40/4mm 

ПОЛОЖЕНА 

ОТКРИТО 

m 35 Пренасяне на  

спомагателните 

материали и шината до 

мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори в 

бетон или тухла , 

закрепване на шината с 

анкерни болтове, 

свързване на всички 

ел.консуматори, 

ел.табла и всички 

метални нетоководящи 

съоражения. 

Единия електротехник пренася  

спомагателните материали, 

шината до мястото на монтажа 

и свързва вътрешния контур с 

външния. Втория 

електротехник закрепва  

шината с анкерни болтове, 

свързва всички ел.консуматори, 

ел.табла и всички метални 

нетоководящи съоражения. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 

63/63/4mm L=1,5m 

бр. 2 Доставяне, 

разтоварване на  

заземителните колове,  

спомагателните 

материали и се  

пренасят в 

приобектовия склад. 

Един работник общ  доставя 

заземителните колове. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител. 

ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПРЕХОДНОТО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ 

НА ЗАЗЕМИТЕЛ 

бр. 1 Измерване на  

преходното 

съпротивление със 

заземителен тестер. 

Един електротехник измерва 

преходното съпротивление.  

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ПРОВЕРКА НА 

ВРЪЗКА 

ЗАЗЕМИТЕЛ С 

ЗАЗЕМЯВАНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

бр. 1 Оглед на видимите 

части и извършва 

замерване с уред за 

измерване на 

съпротивление. 

Един електротехник прави 

проверка на връзките. 

Периодичен надзор, ще се 

извърши от  тех.ръководител и 

Електроинженера. 

6.2.4. ОВК 

ИНСТАЛАЦИЯ - 

ЗАХРАНВАЩИ 

КАБЕЛИ 6.2.4.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

    

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

3Х1,5mm2 

m 20 Доставяне на кабел 

NYY 3х1.5мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 20 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзва със специални 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 
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връзки към скарата. 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 

5Х1,5mm2 

m 45 Доставяне на кабел 

NYY 5х1.5мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 45 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 

m 15 Доставяне на кабел 

NYY 5х6мм2   и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  доставя 

кабелите. Периодичен надзор, 

ще се извърши от  

тех.ръководител. 

ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО 

КАБЕЛНА СКАРА 

m 15 Пренасяне на  кабелите 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник полага 

кабела. Периодичен надзор, ще 

се извърши от  тех.ръководител 

и Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) 

m 28 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни 

материали от 

складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне 

Един работник общ  доставя 

кабелната скара. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА 

kg 44 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване. Пренасяне 

на  профилите. 

Оразмерява и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал 

и вертикал. 

Един работник общ  прави и 

монтира металната 

конструкция.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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Извършване на  

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите 

конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

МОНТАЖ НА 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 

XALD134 

бр. 3 Пренасяне  

превключвателя и 

спомагателните  

материали от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж. 

Поставяне на място 

указано  по проект. 

Свързване към  

захранващия кабел и 

към силовата 

инсталация.Изпробване 

ел.проба. 

Един електротехник монтира 

превключвателите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ДОСТАВКА НА 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 

XALD134 

бр. 3 Доставяне на 

превключвателите от 

складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ доставя 

превключвателя. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

VІІІ.  Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни 

1. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 

Общи положения: 

Контрол качеството на материалите 

Осигуряване контрола на качеството на материалите 

Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите 

Описание на мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите 

Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на 

качеството при изпълнението на СМР 

Контрол при съхранение на документацията 

1. Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на 

предвидените строителни дейности 

2. Организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване на  

гаранционни дефекти 

ІХ.  Линеен график за изпълнение на поръчката 

Х. Диаграми на работната ръка 

ХІ. Диаграми на механизацията 

ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” 

XII. Уводна част. Начин за изпълнение на поръчката. 

1.ОБША ИНФОРМАЦИЯ: 

2.ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

3.ЗАПОЗНАВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЕКТА 

4.1.Други видове дейности 

4.2. Енергиен център  

4.3.Соларна инсталация и БГВ-Детска градина 

4.4.Соларна инсталация и БГВ-Детски ясли 
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4.5.Отоплителна инсталация-Детска градина  

4.6.Отоплителна инсталация-Детски ясли 

4.7.Отоплителна инсталация –Детски ясли разширение 

4.8.Част строителна 

4.9.Част електротехническа 

ХІІІ. Организация и подход на изпълнение на поръчката 

При съставянето на строителната програма ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема предвид всички 

съществени фактори, които са свързани с: 

 сроковете за изпълнение; 

 наличието в района на източници на материали и изделия; 

 наличието на работна ръка и технически персонал - собствени възможности за наемане; 

 наличието на финансови средства - аванс от Възложителя, собствени свободни 

средства, осигурени кредитни линии; 

 климатичните условия в района на строежа;  

 необходимостта от заимствени изкопи и депа за излишните земни маси; 

Основни принципи на съставянето му са: 

   ❖ Целесъобразен ред за неговото разгръщане; 

   ❖ Непрекъснато строителство; 

   ❖ Равномерност при използването на работната ръка и механизацията; 

 Рационално използване на финансовия ресурс за обекта; 

 Спазване на договорните срокове за изпълнение на поръчката. 

2. ОБЩА ЧАСТ 

a) Собственост 

b) Съхранение 

c) Стандарти и методи на изпитване 

d) Изпълнение 

e) Одобряване на източници на материали или нестандартни материали. 

f) Почистване на строителната площадка 

g) Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. 

XIV. Етапи на изпълнение, последователност и технология за извършване на дейностите. 

ХІV.1 Етапи на изпълнение. 

1.Първи етап: Подготвителни работи 

2. Втори етап: Демонтажни работи 

3. Трети етап: Енергиен център 

4. Четвърти етап: Отопление 

5.Пети етап: Соларни инсталации 

6.Шести етап:Строителна част 

Изкопни работи 

Кофражни работи 

Армировъчни работи 

Бетонови работи 

Зидарски работи 

Метална покривна конструкция с покривни термо-панели 

Мазилки 

Шпакловъчни работи 

Бояджийски работи 

Замазки /шлайфан бетон/ 

Дограма 

7.Седми етап:Електроинсталации 

Осветителна и силова инсталация 

Заземителна инсталация 

Мълниезащитна инсталация 

         Захранващи кабели 
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 8.Осми етап: Демобилизационни дейности 

 9.Девети етап: Изготвяне и подписване на Акт образец 15 

 10.Десети етап: Въвеждане на обекта в експлоатация 

 11.Единадесети етап: Гаранционно поддържане на строежа 

ХІV.2 Технологична последователност на строително-монтажните работи 

 Подготовка на строителната площадка; 

 Доставката на необходимите материали; 

 Осигуряване необходимата строителна техника и механизация; 

 Осигуряване на ключов персонал за обекта; 

 Осигуряване на изпълнителски състав от опитни и високо квалифицирани работници; 

 Същинското строителство; 

 Осигуряване на контрола на качеството на строителните материали, контрола на 

тяхното транспортиране и съхранение, контрола по време на изпълнение на строително 

монтажните работи. 

 Опазване на околната среда. 

 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

 Осигуряване на противопожарната безопасност. 

 Описание на видовете СМР, предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР 

и тяхната последователност на изпълнение 

 Подготвителни работи  

 Демонтажни работи 

 Енергиен център 

-ново котелно помещение; 

-старо котелно помещение. 

 Отопление 

-отоплителна инсталация детска градина; 

-отоплителна инсталация детска ясла; 

-отоплителна инсталация детска ясла - разширение. 

 Соларни инсталации 

-соларна инсталация и БГВ-детска градина; 

-соларна инсталация и БГВ-детска ясла. 

 Строителна част 

-изкопни работи; 

-кофражни работи; 

-армировъчни работи; 

-бетонови работи; 

-зидарски работи; 

-метална конструкция и покриване с термо-панели; 

-мазилки; 

-шпакловъчни работи; 

-бояджийски работи; 

-замазки/шлайфан бетон/; 

-дограма 

 Електроинсталации 

-електроинсталации-осветителна и силова 

-заземителна инсталация и мълниезащитна 

 Пусково наладъчни работи 

ХІV.3 Технология на изпълнение на видовете СМР 

- Подготвителни работи  

- Демонтажни работи 

- Енергиен център 

- Ново котелно помещение  

- Старо котелно помещение  



56 

- Отопление 

-Отоплителна инсталация-детска градина  

- Отоплителна инсталация-детска ясла  

-Отоплителна инсталация –детска ясла разширение 

- Соларни инсталации 

-Соларна инсталация и БГВ –детска градина 

- Соларна инсталация и БГВ-детски ясли  

- Строителна част 

-Изкопни работи 

-Кофражни работи 

-Армировъчни работи 

-Бетонови работи 

- Контрол при изпълнението 

- Приемане 

-Зидарски работи 

- Метални конструкции и покриване с термо-панели 

-Мазилки 

-Шпакловъчни работи 

-Бояджийски работи 

-Замазки/шлайфан бетон/ 

-Дограма 

- Електроинсталации-осветителна и силова 

- Електроинсталации-заземителна инсталация и мълниезащитна 

- Електроинсталации—захранващи кабели 

- Пусково наладъчни работи 

XV. Материали, предвидени за влагане в строежа 

Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

АВТОМАТИЧНО 

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕПЕЛТА 

Екстрактор върви с котела Румъния - Ромстал 

ЕЛЕКТРОДИ 2,5мм;3,25мм – Вежен рутилови - 

БДС 

България - ЕСАБ 

ПРОФИЛНА СТОМАНА Горещо изтеглен- БДС България - Смолян 

КИСЛОРОД За газо-кислородно заваряване България - СИАД 

ГРУНД Против корозия - БДС България - гр. 

Смолян 

АЦЕТИЛЕН За газо-кислородно заваряване България - СИАД 

МЕМБРАНЕН РС С ОБЕМ 300л 

Ф630 Н=1180 

ERCE-300L с 

подпора,раб.температура -10С* до 

+99*С,фабрично напомпен на 1,5 

bar,раб.нал. 10 bar 

Италия / Интерметал 

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ Ду25 Раб.нал. 10 bar.; Максимална раб. 

температура до +110С* 

Италия / Интерметал 

КАПА Ф 159 Стоманена по DIN за направа на ВР и 

ВС 

Румъния / Дека 

Трейд 

ТЕРМОМЕТРИ 0- 120 С Аксиален,биметален,сонда 

50мм,резба ½“М 

Италия / Интерметал 

МАНОМЕТЪР 0-6 bar Аксиален с клапа,ф50 с резба ¼“М – 

WATTS от 0до 6  bar 

Италия / Интерметал 

ТРЪБА ЧЕРНА Ф 150/159 Черна безшевна по БДС, DIN за 

направа  на ВР и ВС 

Чехия / Интерметал 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

АВТОМАТИЧНА ГРУПА ЗА 

ДОПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛ. - 

К-КТ 

Връзва се към вод.инст. с гъвкава 

връзка за допълване с вода.- ½“ 

Италия / Интерметал 

СФ.КРАН 2 1/2'' - ПО SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 2 1/2'' SLOVARM,месингов, резбови,мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА 2 1/2'' Утайник SLOVARM,месингов, 

резбови,неръждаема мрежа, 600 

микрона, мак. раб. температура +110 

*С, мак. наляг. 16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ  1/2'' 

SLOVARM –к-кт с клапа,месинг,  

раб.нал. 10 bar, раб.t до110C* 

Словакия / 

Интерметал 

МОНОПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ Концентрат против замръзване на 

инсталацията. Температура на 

замръзване – 60*С. Разрежда се 1:3. 

БДС 

България 

АЛКИДЕН ГРУНД Против корозия – БДС Полага се 

преди боята 

България -  Смолян 

МАГНЕТ ВЕНТИЛ DN32 За вода TORK T – GM NA,нормално 

отворен, раб. температура от -10*С 

до +80*С 

Австрия - 

Интерметал 

МЕМБРАНЕН РС С ОБЕМ 500л ERCE-500L с 

подпора,раб.температура -10С* до 

+99*С,фабрично напомпен на 1,5 

bar,раб.нал. 10 bar 

Италия / Интерметал 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN 80 Клапан пружинен, тяло от месинг, 

диск от неръждаема стомана, между 

фланцов  монтаж, мак. раб. 

температура 120*С 

Румъния / 

Интерметал 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА  DN 80 Чугунен, фланцов,мак. раб. t +120 

*С, мак. наляг. 16 bar. 

Румъния / 

Интерметал 

БАЛАНС ВЕНТИЛ DN65 Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

БАЛАНС ВЕНТИЛ DN50 Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

БАЛАНС ВЕНТИЛ DN40 Бронзов, резбови, предварително 

настроен на фирма OVENTROP, раб. 

t от – 10 до +150 *С, мак. наляг. 16 

bar. – EN10226 

Германия / БГ ТЕРМ 

МАНОМЕТЪР-ТЕРМОМЕТЪР Аксиален с клапа,ф50 с резба ¼“М – 

WATTS от 0до 6  bar 

Италия / Интерметал 

ПРЕДВАРИТЕЛНО За безканално,полагане в/у пясъчна България – Инстал 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ DN65 възглавница. Изолация от 

пенополиуретан  в/у ст.тръба и 

пласмасова обш. 

Инженеринг 

КОЛЕНА НА 90° за 

предварително изолирани тръби 

DN65 

За безканално,полагане  в/у пясъчна 

възглавница. Изолация от 

пенополиуретан  в/у ст.тръба и 

пласмасова обш. 

България – Инстал 

Инженеринг 

ПРОХОДНИ МУФИ DN65 За безканално,полагане в/у пясъчна 

възглавница. Изолация от 

пенополиуретан  в/у ст.тръба и 

пласмасова обш. 

България – Инстал 

Инженеринг 

МУФА ТЕРМОСВИВАЕМА С 

ПУР Ф140 КОМПЛЕКТ 

За безканално,полагане в/у пясъчна 

възглавница. Изолация от 

пенополиуретан  в/у ст.тръба и 

пласмасова обш. 

България – Инстал 

Инженеринг 

БОЙЛЕР 750л. КОМБИНИРАН 

СЪС ДВЕ СЕРПЕНТИНА И 

ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 7,5квт. ЗА 

БГВ 

Емайлиран,подов монтаж, мак. раб. t 

+95 *С, мак. наляг. 10 bar. 

SUNSYSTEM –SB-V S2 7,5 кв, раб 

налягане 10 bar 

България - 

SUNSYSTEM 

ВЕНТИЛ   ПРЕДПАЗЕН Раб.нал. 10 bar.; Максимална раб. 

температура до +110С* 

Италия / Интерметал 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 1/2'' SLOVARM Пружинен,месингов, мак. 

раб. температура 95*С 

Словакия / 

Интерметал 

АО 1/2'' СОЛАРЕН SOLAR,месинг,  раб.нал. 10 bar, раб.t 

до180C* 

Италия / Интерметал 

ДЕФEРЕНЦИАЛЕН 

ТЕРМОСТАТ 

Електронен с два датчика с обхват от 

+50*С до +150*С за соларна помпа 

България – Стил 

електроникс 

МЕК ПРИПОЙ Rothenberger  за заварка на медни 

тръби 

Германия - 

Интерметал 

ТРЪБА МЕДНА  - ф22/1мм Медна гъвкава – ЕN1057, за соларна 

инсталация 

Германия - 

Интерметал 

ФИТИНГИ ЗА МЕД.ТРЪБА Ф22 За соларна инсталация Германия - 

Интерметал 

СФЕРИЧЕН КРАН 1/2 '' SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ 

КОЛЕКТОР С ПЛОЩ 2,5м2 

SUNSYSTEM – STANDART, 

покритие от черен соларен 

лак,призматично термозакалено 

стъкло b=4,2мм, раб. налягане 6 bar. 

България - 

SUNSYSTEM 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 19 

mm  за медна тръба ф22 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 50л.за 

соларна инсталация 

ELBI DS- CE -50L без 

подпора,раб.температура -10С* до 

+110*С,фабрично напомпен на 

3bar,раб.нал. 8 bar 

Италия / Интерметал 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 3/4'' SLOVARM,месингов, 

резбови,пружинен, мак. раб. 

Словакия / 

Интерметал 



59 

Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

температура +95*С, мак. наляг. 10 

bar. 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА 3/4'' Утайник SLOVARM,месингов, 

резбови,неръждаема мрежа, 600 

микрона, мак. раб. температура +110 

*С, мак. наляг. 16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L800 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1000 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1400 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1800 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H900-L1200 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H300-L1800 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

БОЛТ С ДЮБЕЛ М8х 100 За укрепване на конзоли България - Видира 

КОНЗОЛА ЗА АЛ. РАДИАТОР От ламарина прахово боядисани Италия / Интерметал 

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА 

ПЕЛЕТИ ЗА ТОПЛА ВОДА 

80/60* С МОЩНОСТ 

291квт.1.7kw/380V 

С врати за почистване и инспекция, 

контролен панел,бункер,контрол на 

пламъка,контрол на въздуха в 

горивната камера,горелка с 

автоматично запалване,пред. 

Арматура. 

Румъния - Ромстал 

ШНЕКОВА СИСТЕМА ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ НА РАЗХОДЕН 

БУНКЕР ОТ БУНКЕР ЗА 

СКЛАДИРАНЕ НА ГОРИВО С 

ДЪЛЖИНА ДО 4м ДЕБИТ min 

50kg/h 

От ламарина на стойка със шнек за 

подаване гориво/ пелети/ към 

горелката 

Румъния - Ромстал 

МЕТАЛЕН БУНКЕР ЗА 

ПЕЛЕТИ 

Бункер с изход за шнек под 45*, на 

метална стойка, решетачно дъно за 

падане прахта от пелетите 

България - Смолян 

ТРАНСФЕРНА РЕШЕТКА 

600/600 

Стоманена – прахово боядисана бяла България – Атаро 

Клима 



60 

Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

ОСНОВА  К25В КИНОХ Ф400 Основа с изолация б=25мм от 

неръждаема ламар. тип тръба в тръба 

с дренажен отвор 

България – Атаро 

Клима 

РЕВИЗИЯ К25ОР Ф400 С изолация б=25мм от неръждаема 

ламар. тип тръба в тръба. 

България – Атаро 

Клима 

ТЕТКА К25 TVL45* Ф400 С изолация б=25мм от неръждаема 

ламар. тип тръба в тръба.За връзка на 

хоризонталната част с основата 

България – Атаро 

Клима 

КОЛЯНО К25 BFL 45* Ф400 С изолация б=25мм от неръждаема 

ламар. тип тръба в тръба. 

България – Атаро 

Клима 

ТРЪБА К25 DC L=0,5 Ф400 С изолация б=25мм от неръждаема 

ламар. тип тръба в тръба. 

България – Атаро 

Клима 

ТРЪБА К25 DC L=1.2 Ф400 С изолация б=25мм от неръждаема 

ламар. тип тръба в тръба. 

България – Атаро 

Клима 

ШАПКА К25 АКМ Ф400 От неръждаема ламарина България – Атаро 

Клима 

СКОБА К 25 FAST За укрепване на вертикалната част на 

комина. Захваща се към стената с 

анкери 

България – Атаро 

Клима 

БУФЕРЕН СЪД ВА 500л SUNSYSTEM модел Р с изолация 

деб. 100мм раб.нал. 3 bar,макс.t – 

95C* 

България - 

SUNSYSTEM 

ЛИСТОВА ИЗОЛАЦИЯ К-FLEX 

– b=10mm 

От микропореста гума, раб.темпер. 

от -40*С до + 110*С 

Италия / Интерметал 

СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф108х4 Безшевна стоманена топловалцована 

хидравлично изпитана , b=4mm 

България  Асиком 

КАПА 4'' Стоманена по DIN за направа на ВР и 

ВС 

Румъния / Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L1600 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H500-L2000 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H300-L1200 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ВАРОВ РАЗТВОР ГОТОВ За мазане на стени България - Смолян 

ПЯСЪК РЕЧЕН За производство на бетонов разтвор, 

фракция 04, за пясъчна възглавница 

България - Смолян 

ЦИМЕНТ Вулкан –БДС, ЕN12620;2002 България - Смолян 

ЦИРКУЛ.ПОМПА 

ДЕБИТ12460л/ч ,НАПОР 8м И 

ЕЛ.МОЩНОСТ 0,55кв/380в 

Wilo IPL – степен защита IP44; 

Раб.нал. 10 bar.; Раб. Температура -

20С до +110С 

Германия / 

Интерметал 

СОЛАРНА ПОМПЕНА ГРУПА 

ICMA 

Комплект за двутръбна система, 

помпа,спир.арматура,предпазен 

Германия / 

Интерметал 
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вентил, манометър,изол. Раб.нал. 6 

bar.; Раб.t+140*С 

КОНТРОЛЕР Командва помпата съобразно 

температурата на водата 

Германия / 

Интерметал 

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН  DN15 Раб.нал. 10 bar.; Максимална раб. 

температура до +110С* 

Италия / Интерметал 

ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ За укрепване на кофраж България - Смолян 

БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ За направа и укрепване на кофраж България - Смолян 

МАСЛО КОФРАЖНО За полесно декофриране България - Смолян 

ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ За кофраж България -Смолян 

ТЕЛ КОФРАЖНА  България - Смолян 

СКЕЛЕ ПОДПОРНО ЗА 

КОФРАЖ - АМОРТ. ЧАСТ 

За укрепване кофража на плоча България  - Смолян 

АРМИРОВКА АI И AII Ф 5 ММ Мрежа за подложен бетон България - Смолян 

ВАРОВ Р-Р 1:3 За мазане и зидане на тухли България - Смолян 

ТУХЛИ КУХИ 25/24/12 СМ Тухла керамична, дебелостенна с 

вертикални кухини 

България - Смолян 

ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА За обшивка на комини,табакери 

b=0,55 

България - Асиком 

АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ За  боядисване на стени България - Смолян 

КИТ УНИФЛОТ KNAUF За запълване фугите на Кnauf България - Смолян 

ГРУНД ЗА СТЕНИ Укрепващ грунд за подготовка на 

стени преди полагане на последващо 

покритие 

България – Стром 21 

ГИПСОВА МАЗИЛКА За шпакловане и изравняване на 

стени 

България - Смолян 

МЕТАЛНА ВРАТА 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА 900/205 

За котелно помещение, 

пожароустойчивост 90min. 

България – Борман 

комерс 

МЕТАЛНА ВРАТА 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА 200/215 

За котелно помещение, 

пожароустойчивост 90min. 

България – Борман 

комерс 

ПЕ ОБРАЗЕН ПРОФИЛ 120/60/4 За покривна конструкция България - Асиком 

КУХ КВАДРАТ 120/120/4 За покривна конструкция България - Асиком 

ВИНКЕЛ 50/50/5 Горещо изтеглен - БДС България - Асиком 

БЕТОН ГОТОВ В20  България  Смолян 

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ 

ТЕРМОУСТОЙЧИВИ С 

КАМЕННА ВАТА 

С каменна вата b=80мм България - Ситокия 

ГИПСО КАРТОН 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВ 

Пожароустойчив гипсокартон – 

покрива изискванията за 

противопожарна безопасност. В 

сърцевината на гипсокартонената 

плоскост са вложени фибри , които 

не позволяват разпространението на 

огъня. Цвета на този тип гипсокартон 

е типичен за характеристиката му – 

червен. Означението му е GKF. 

България - KNAUF 

МАЗИЛКА ЦОКЪЛНА Мазилки Баумит ГранопорТоп - 

пастообразна мазилка на основа 

България - Баумит 
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изкуствени смоли, за външно 

полагане   - при ИТИС подходяща 

също и за цокъла - водоотблъскваща 

- ниска склонност към замърсяване - 

25 кг 

ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ 

200Х250 

Стоманена – прахово боядисана бяла Атаро Клима – гр. 

Пловдив 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 2Х25W  ЗА 

ОТКРИТ МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С ЕПРА 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Разсейвател: полистирен. Захранващо 

напрежение 220V. 

България Lightex 

ЛАМПА LEDtube Philips CorePro 

25W/840 С, 1500mm 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Разсейвател: полистирен. Захранващо 

напрежение 220V. 

България Lightex 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 

ОСВЕТИТЕЛ 1Х25W  ЗА 

ОТКРИТ МОНТАЖ, m in. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С ЕПРА 

Корпус: поцинкована ламарина; 

Разсейвател: полистирен. Захранващо 

напрежение 220V. 

България Lightex 

ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2 С гъвкави медни жила и 

поливинилхлоридна изолация за 

полагане в инсталации,монтаж в 

табла,машини и апарати, където се 

изисква малък радиус на огъване 

България - ЕЛКАБ 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, СКРИТ, 

КОМПЛЕКТ С КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН IP54 

За осветление България – Schneider 

electric 

КАБЕЛ NYY 2Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

AlMgSi 0.5  проводник ф8 Проводник от алуминиева сплав 

AlMgSi 0.5 неизолиран за изграждане 

на мълниезащитна инсталация. 

България - ЕNNSER 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 5Х25mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

ПЕРФОРИРАНА КАБЕЛНА 

СКАРА 60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) 

От поцинкована ламарина България – Атаро 

Клима 

СТОМАНА ЪГЛОВА Горещо изтеглен България - Асиком 
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ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф13 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф16 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

ГОФРИРАНА ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА Ф23 

За вътрешен монтаж, самозагасваща. 

ECTC1232T 

Италия Elettrocanali 

БАНАН ЩЕКЕР  България – Schneider 

electric 

ОБУВКА КАБЕЛНА 16 ММ2 Произведени от електролитна мед. За 

осигоряване надеждна и сигурна 

връзка м/у проводник и съоръжение. 

Италия Elettrocanali 

ОБУВКА КАБЕЛНА 25 ММ2 Произведени от електролитна мед. За 

осигоряване надеждна и сигурна 

връзка м/у проводник и съоръжение. 

Италия Elettrocanali 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 1 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

За котелно помещение/ захранване 

котел,помпи,осветление 

България – Ел.Табла  

Смолян 

АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 

iC60N 3p 50А 

Предпазват захранващите линии и 

консуматори от къси съединения и 

претоварване 

България – Schneider 

electric 

ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 

40/4 ММ 

За заземителен контур. Монтира се 

открито, според проекта 

България 

ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ ОТ 

ЧЕРНА ИЛИ ПРОФИЛНА СТ 

L63/63/4 

За заземителни колове L=1,5м България 

КАБЕЛ NYY 5Х1,5mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

България – Кабел 

комерс 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ XALD134 Пулт за управление с функция 

пуск,стоп със светещи бутони. 

България – Schneider 

electric 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С 

К.Л.Л 1Х8W, ЗА 

ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С НАДПИС 

''Exit'' И  НАСОЧВАЩА 

СТРЕЛКА, С ВГРАДЕН 

САМОСТОЯ 

Аварйино тяло със 

стрелка,алуминиев корпус,стъклен 

разсейвател и ПРА,LED- монтирано в 

тялото. За монтаж на стена.Работа в 

авариен режим min 2 ч.Време за 

възстановяване 20 ч.IP 44 

България – Електро 

база 

КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН, СКРИТ, 

КОМПЛЕКТ С КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН IP54 

За осветление България – Schneider 

electric 

МОНОФАЗЕН+ТРИФАЗ

ЕН КОНТАКТ, ОТКРИТИ, 

''ЕВРОСТАНДАРТ'', 

С порцеланова основа България – Schneider 

electric 

КАБЕЛ NYY 5Х4mm2 Силови кабели с медни тоководими 

жила с ПВХ изолация,вътрешна 

България – Кабел 

комерс 
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обвивка от каучуков пълнеж и ПВХ 

външна обвивка 

МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ 

Ф16/1000 mm, С ВЪНШНА 

РЕЗБА М10, АЛУМИНИЙ 

AlMgSi 0.5 

мълниеуловителен прът от AlMgSi0.5  

Ø16.00/1 000мм 

България ЕNNSER 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, СКРИТ, 

КОМПЛЕКТ С КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛА 

За осветление България – Schneider 

electric 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 2 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

За котелно помещение/ захранване 

котел,помпи,осветление 

България – Ел.Табла  

Смолян 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 3 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

За котелно помещение/ захранване 

котел,помпи,осветление 

България – Ел.Табла  

Смолян 

СФЕРИЧЕН КРАН ПО Ду80 - 3'' SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

СФЕРИЧЕН КРАН Ду 50 - 2'' SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

СФЕРИЧЕН КРАН ПО Ду 32 - 1 

1/4'' 

SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

СФЕРИЧЕН КРАН ПО  Ду 40 - 1 

1/2'' 

SLOVARM,месингов, резбови, мак. 

раб. температура +130 *С, мак. наляг. 

16 bar. 

Словакия / 

Интерметал 

АЛКИДЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛИ Против корозия - БДС България –гр. 

Смолян 

ТРЪБА ЧЕРНА 82/89 Безшевна стоманена топловалцована 

хидравлично изпитана , b=4mm. БДС 

България – Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 70/76 Безшевна стоманена топловалцована 

хидравлично изпитана ,b=3mm 

България – Асиком 

УКРЕПИТЕЛИ СТОМАНЕНИ 

(ОТОПЛ. ИНСТ.) 

Скоба с гумена подложка 

съответстваща на диаметъра на 

тръбата 

България / Видира 

ТРЪБА ЧЕРНА 2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,5mm.БДС 

България – Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 1 1/2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,5mm.БДС 

България – Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 11/4'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,2mm. 

България – Асиком 

ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 

3мм/5см/10м 

Самозалепваща, за връзка м/у два 

елемента 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  за ТРЪБИ 3 ''- ф 89 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  за ТРЪБИ 2 1/2''- ф 76 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 От микропореста гума K-FLEX ST, Италия / Интерметал 
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Продукт/материал по 

количествена сметка 
Описание на продукта за влагане 

Производител/ 

Доставчик 

 

mm  за ТРЪБИ 2 ''- ф60 дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  за ТРЪБИ 1 1/2''- ф 48 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  ВЪРХУ ТРЪБИ 1 1/4 ''- ф 42 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' -

TERMOLUX 

За метална тръба ½ F,холендър ½ М Италия / Дека Трейд 

СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2'' 

- TERMOLUX 

За метална тръба ½ F,холендър ½ М Италия / Дека Трейд 

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 

H=500 - Нelyos 

Лети.Цвят бял. Мощност -163W, раб. 

температура +90 *С, мак. наляг. 6 

bar. 

Италия / Интерметал 

ТРЪБА ЧЕРНА 1'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=3,2mm. 

България – Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 3/4'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=2,8mm. 

България – Асиком 

ТРЪБА ЧЕРНА 1/2'' Черна газова стоманена хидравлично 

изпитана b=2,8mm. 

България – Асиком 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  за ТРЪБИ 1 ''- ф 35 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  за ТРЪБИ 3/4 ''- ф28 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ИЗОЛАЦИЯ от  K - FLEX b= 13 

mm  ВЪРХУ ТРЪБИ 1/2 '' - ф 22 

От микропореста гума K-FLEX ST, 

дължина 2м, раб.темпер. от -40*С до 

+ 110*С 

Италия / Интерметал 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H300 -L1600 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР тип 22 -

H300 -L1800 

Стоманен р-тор от двойно 

декапирана ламарина, к-кт с планки 

за стенен монтаж,бели, мак. t +110 

*С, мак. наляг. 10 bar 

България – Дека 

Трейд 

XVI. Налични строителни ресурси и разпределение – техническа обезпеченост, в това число 

механизация, която ще се използва при различните дейности; ресурсна обезпеченост, в 

това число човешки ресурс, необходим за изпълнение на поръчката; описание на 

разпределението на задачите и отговорностите 

1. РЪКОВОДЕН СЪСТАВ 

2. КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ 

- Инженер ОВК 

- Електро-инженер 

- Координатор по безопасност и здраве 

ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СЪСТАВ: 
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Видове СМР, които ще 

изпълняват 

специализираните 

екипи 

Необходим ресурс-работна 

ръка 

Необходим ресурс-строителна 

техника и механизация 

Подготвителни работи 3бр. Общи работници - 

Други видове 

(демонтажни) работи 

максимален брой общи 

работници – 8бр. 

багер – 1бр, максимални 

комплекти от дребна механизация 

– 2бр. 

Строителна част кофражисти – 4бр., зидари – 

4бр., максимално общи 

работници – 4бр., монтажници 

– 3бр., мазачи – 4бр., бояджии 

– 3бр. 

багер – 1бр., бетоновоз – 1бр., 

автобетонпомпа – 1бр., 

виброваляк – 1бр., иглен вибратор 

– 1бр., максимални комплекти от 

дребна механизация – 1бр. 

Енергиен център максимален брой монтажник 

ОВК – 11бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 3бр. 

Соларни инсталации максимален брой монтажник 

ОВК – 8бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 1бр. 

Отопление максимален брой общи 

работници – 6бр. , максимален 

брой монтажник ОВК – 13бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация – 6бр. 

Електротехническа максимален брой общи 

работници –9бр. , максимален 

брой електротехници – 8бр. 

максимални комплекти от дребна 

механизация –2бр. 

ХVІІ.  Нормативни изисквания и конкретни мерки за спазването им 

1.ИЗГОТВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

2.ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Действия по окончателното окомплектоване на необходимите документи за въвеждането 

на обекта в експлоатация: 

•  Заверяване на екзекутивна документация 

• Съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него) Обр. 15 

 2.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 

 ХVІІІ.  Описание на предложената организация на строителната площадка 

 1.Общи положения 

 2.Изисквания за опазване на околната среда 

 3.Управление на отпадъците 

 4.Доставка и складиране на необходимите материали 

 5.Разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип 

по всички видове СМР: 

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА К-ВО ОПИСАНИЕ РЕСУРС 

Подготвителни 

работи,разполагане на 

техника и фургони, 

Устройване на 

складови площи, 

ВОБД. 

    Подготовка на временен 

приобектов склад, площ 

за складиране на мате-

риали, оборудване, 

машини, инструмен-ти, 

спомагателни средства и 

др. Ел. за-хранването, 

вода за битови нужди, 

съб-лекални за 

преобличане и временна 

сиг-нализация. 

Поставяне на 

Един работник общ 

осигуряват захранване на 

обекта с ел.енергия и 

разполагане на временни 

ел.табла. Втория - 

осигурява вода и поставя 

временни знаци, поставя 

предпазни заграждения, 

временна сигнализация, 

разполага 

противопожарни уреди и 

съоръжения. Третия 
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необходимото 

противопожарно 

оборудване/пожар-

огасители,азбестови 

одеала/  и др. 

работник общ подготвя 

складови помещения и 

съблекални.  Постоянен 

контрол за извършените 

подготвителни работи, 

ще се извърши от 

тех.ръководител. 

ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР         

   Д-КА И М-Ж НА 

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА 

ПЕЛЕТИ ЗА ТОПЛА 

ВОДА 80/60* С 

МОЩНОСТ 

291квт.1.7kw/380V 

КОМПЛЕКТ 

бр. 1 Доставяне на котела от 

базата на фирмата до 

обекта.Разтоварване, 

пренасяне на котела до 

мястото на монтажа с 

ръчни повди-гателни 

съоръжения, проверка  и 

оразмеряване на 

неговото 

местоположение.Направ

а на конструкция за 

повдига-не на котела от 

пода и нивелация. 

Монтаж на котела върху 

готовата ст.кон-струкция 

и нивелация.Монтажа, 

ще се извърши по 

монтажна схема дадена 

от производителя. 

Двамата монтажници 

ОВК подготвят мястото 

за монтаж, разтоварват и 

позиционират котела с 

помощта на автокран. 

Всички дейности се 

извършват едновременно 

от монтажниците ОВК. 

Периодичен надзор ще 

се извършва от  

тех.ръководител, а 

контрола - от инженера 

по ОВК и координатора 

по ЗБУТ. 

   ШНЕКОВА 

СИСТЕМА ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ НА 

РАЗХОДЕН БУНКЕР ОТ 

БУНКЕР ЗА 

СКЛАДИРАНЕ НА 

ГОРИВО С ДЪЛЖИНА 

ДО 4м ДЕБИТ min 

50kg/h 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне 

до  мястото на монтажа с 

ръчни повдигателни 

съоръжения, проверка  и 

оразмеряване на  

местоположението. 

Монтажа на шнековата 

система с разходния 

бункер, ще се извърши 

по указания на завода- 

производител. 

Пренасянето на дребна 

механизация /пробивна 

машина, ръчни 

инструменти, ръчни 

повдигателни 

съоръжения и 

ел.удължител/  се прави 

едновременно от двамата 

монтажници ОВК, 

Обозначаване на 

отворите за анкериране  

се извършва от по-

опитния монтажник 

ОВК. Пробиване на 

отворите и монтаж на 

анкерите -  от втория 

монтажник ОВК. 

Монтажа на системата, 

ще се извърши 

едновременно от двамата 

монтажници, чрез 

взаимопомощ. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  
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тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

   МЕТАЛЕН БУНКЕР 

ЗА ПЕЛЕТИ С ДЪНО 

ПОД НАКЛОН ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА 

3500/1500/Н1200 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне 

до  мястото на монтажа с 

ръчни повдигателни 

съоръжения, проверка  и 

оразмеряване. Направа 

на стом.конструкция за 

укрепване и монтаж на 

същата. Нивелация на 

бункера. Грундиране на 

стоманената 

конструкция. Свързване 

на бункера за пелети с 

разход дневна дажба 

/вграден бункер/ на 

котела. 

Пренасянето на дребна 

механизация /пробивна 

машина, ръчни 

инструменти, 

електрожен комплект, 

ръчни повдигателни 

съоръжения и 

ел.удължител/  се прави 

едновременно от 

четиримата монтажници 

ОВК, както обозначаване 

на отворите за 

анкериране, пробиване 

на отворите и монтаж на 

анкерите се прави от 

един монтажник ОВК, а 

разкрояване, рязане и 

заваряне на конструкция 

за укрепване на 

металния бункер-от 

втория и третия 

монтажник ОВК 

едновременно. 

Почистване на заварките 

от ръжда и грундиране е 

задължение на четвъртия 

монтажник 

ОВК.Свързване на 

бункера за пелети с 

разход дневна дажба 

/вграден бункер/ на 

котела се извършва 

едновременно от всички 

монтажници 

ОВК.Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

   ТРАНСФЕРНА 

РЕШЕТКА 600/600 ЗА 

ВЪЗДУХ 

бр. 1 Пренасяне на  решетката 

.Очертаване  размера на 

решетката върху вратата 

и  изрязване на  

отвора.Уплътняване с 

негорима гума и монтаж 

със самонарезни 

винтове. 

Един монтажник 

монтира решетката. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител 
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   Д-КА И М-Ж КОМИН 

ОТ НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА С 

ДИАМЕТЪР Ф400 С 

ИЗОЛАЦИЯ 

КОМПЛЕКТ С 

ФАСОННИ ЧАСТИ И 

КРЕПЕЖНИ 

ЕЛЕМЕНТИ-6 м.л. 

бр. 1 Фукса, ще бъде доставен 

на елементи. Сглобяване. 

Свързване на фукса от 

котел към 

съществуващия комин и 

подмазване с варов 

разтвор. 

Един монтажник пренася 

до работното място  

дребната механизация 

/ъглошлайф, винтоверт, 

ел.удължител и ръчен 

инструмент/  и монтира 

фукса.Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ 

ЦИРКУЛ.ПОМПА 

ДЕБИТ12460л/ч 

,НАПОР 8м И 

ЕЛ.МОЩНОСТ 

0,55кв/380в 

бр. 1 Цир.помпа,ще бъде 

окомплектована с 

необходимата 

арматура/контрафланци 

с щуцери, гарнитури, 

болтови и 

гайки,спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения възел 

ще бъде сглобен в 

заготвителна база на 

фирмата по зададена 

схема от проектанта и 

доставен в приобектовия 

склад. Пренасяне на  

готовия помпен 

възел.Отбелязване  

мястото на монтажа, 

демонтиране 

контрафланците с 

щуцерите към тях и се  

заварят на връщащата 

линия от буферния съд 

към котела, след което 

монтира възела. 

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася материалите до 

мястото на монтажа и 

монтира помпения възел. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

МЕМБРАНЕН РС С 

ОБЕМ 500л КОМПЛЕКТ 

С ПРЕДПАЗЕН 

ВЕНТИЛ Ду25 

бр. 1 Доставяне от 

заготвителната база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране  

съдовете на 

определените места по 

указана схема и  

необходимата предпазна 

арматура.  Подвързване  

към котела  чрез електро 

заварка. Грундиране. 

Един монтажникдоставя 

съдовете и ги монтира. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 
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   Д-КА И М-Ж НА 

БУФЕРЕН СЪД С ОБЕМ 

V=500l ИЗОЛИРАН С 

5бр.ИЗВОДИ DN65 

бр. 1 Доставяне на буферния 

съд от заготвителната 

база на фирмата до 

приобектовия 

склад.Разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа.Монтаж на 

определеното 

място.Монтира 

спирателната арматура 

към него.Свързване към 

ВР, ВС и котел чрез 

електрозаварка.Грундира

не 

Един монтажник доставя 

и монтира буферния съд. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

   Moнтиране и 

подвързване на - 

Съществуващи на 

обекта- 2бр. (работна и 

резервна) водна 

циркулационна помпа 

DAB BPH 120/360 80T с 

дебит: L=15228 l/h ; 

P=10mH2O; 

Ne=2,2kW/380V (кръг 

Отопление) 

бр. 1 Цир.помпи,ще бъдат 

окомплектовани с 

необходимата 

арматура/контрафланци 

с щуцери, гарнитури, 

болтови и 

гайки,спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения възел 

ще бъде сглобен по 

зададена схема от 

проектанта.Пренасяне  

готовия помпен възел до 

мястото на 

монтажа.Отбелязва 

мястото на монтажа, 

демонтиране на  

контрафланците с 

щуцерите към тях и се 

заварят на на подаващата  

линия от котел към ВР, 

след което монтира 

възела 

Двамата монтажници 

съвместно пренасят 

дребната механизация / 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

ръчен инструмент и 

ръчни повдигателни 

съоръжени/, доставят и 

монтират помпения 

възел. Перио дичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

МЕМБРАНЕН РС С 

ОБЕМ 300л Ф630 

Н=1180КОМПЛЕКТ С 

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 

Ду25 

бр. 1 Доставяне от 

заготвителната база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране  

съдовете на 

определените места по 

указана схема и  

необходимата предпазна 

арматура.  Подвързване  

Един монтажник пренася  

доставя съдовете и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 
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към котела  чрез електро 

заварка. Грундиране. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕ

Л И ВОДОСЪБИРАТЕЛ 

- Ф159/ L=1200 С 4 

ИЗВ.ИЗОЛИРАН С 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 

бр. 2 Водоразпределителите и 

водосъбирателите, ще се 

заготвят  в 

заготвителната база на 

фирмата по 

технологична карта по 

схема на проектанта,  а 

именно; рязане на тръби 

ф219, заваряне на капи, 

щуцери с фланци, муфи 

за манометри, муфи за 

термометри и щуцери за 

изтакане.Зачистване и 

грундиране.След 

направата, ще се 

доставят на 

обекта.Пренасяне до 

мястото на 

монтажа.Пробиване на 

отвори в стената и 

закрепване на 

разпределителите.Заедно 

четеримата пренасят 

разпределителите и ги 

монтират върху готовата 

конструкция, след което 

правят изолацията. 

Двамата монтажника, ще 

работят в заготвителната 

база, ще правят 

разпределите. Другите 

двама монтажника 

пренасят дребната 

механизация/ 

ъглошлайф, пробивна 

машина,електрожен 

комплект, ел.удължител, 

ръчен инструмент и 

ръчни повдигателни 

съоръжения/. Заедно 

четеримата извършват 

монтажа на място и 

правят изолацията. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и от 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕ

Л И ВОДОСЪБИРАТЕЛ 

- Ф100/ L=1200 С 5 

ИЗВ.ИЗОЛИРАН С 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 

бр. 2 Водоразпределителите и 

водосъбирателите, ще се 

заготвят  в 

заготвителната база на 

фирмата по 

технологична карта по 

схема на проектанта,  а 

именно; рязане на тръби 

ф219, заваряне на капи, 

щуцери с фланци, муфи 

за манометри, муфи за 

термометри и щуцери за 

изтакане.Зачистване и 

грундиране.След 

направата, ще се 

доставят на 

обекта.Пренасяне до 

мястото на 

монтажа.Пробиване на 

отвори в стената и 

закрепване на 

разпределителите.Заедно 

четеримата пренасят 

разпределителите и ги 

Двамата монтажника, ще 

работят в заготвителната 

база, ще правят 

разпределите. Другите 

двама монтажника 

пренасят дребната 

механизация/ 

ъглошлайф, пробивна 

машина,електрожен 

комплект, ел.удължител, 

ръчен инструмент и 

ръчни повдигателни 

съоръжения/. Заедно 

четеримата извършват 

монтажа на място и 

правят изолацията. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и от 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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монтират върху готовата 

конструкция, след което 

правят изолацията. 

   АВТОМАТИЧНА 

ГРУПА ЗА 

ДОПЪЛВАНЕ НА 

ИНСТАЛ. - К-КТ 

бр. 1 Доставяне  на 

автоматичната група и 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване на тефлонова 

лента и кълчища, на  

разглобяемите  връзки 

между щуцера, 

автоматичния пълнач и 

спирателната 

арматура.Монтаж на 

автоматичния пълначен 

възел към буферния съд. 

Един монтажник ОВК 

монтира автоматичната 

група. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 65/2 1/2''/ 

бр. 10 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване с 

болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Двамата монтажници 

ОВК монтират заедно 

спирателните кранове . 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител.   

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду80/3''/ 

бр. 8 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване с 

болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Двамата монтажници 

ОВК монтират заедно 

спирателните кранове . 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител.   

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 50/2''/ 

бр. 4 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване с 

болтове и гайки на  

фланшовите връзки  към 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателните 

кранове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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разпределителите. 

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 32/1 1/4''/ 

бр. 7 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване с 

болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателните 

кранове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 40/1 1/2''/ 

бр. 2 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Окомплектоване  с 

гарнитури.Подвързване с 

болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателните 

кранове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   Д-КА И М-Ж НА 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 

Ду65 

бр. 1 Доставяне на възвратна 

клапа и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. 

Окомплектоване   с 

гарнитури. Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

клапата.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   Д-КА И М-Ж НА 

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 

Ду80 

бр. 1 Доставяне на възвратна 

клапа и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. 

Окомплектоване   с 

гарнитури. Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

клапата.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  
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   Д-КА И М-Ж НА 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА 

DN65 

бр. 1 Доставяне на филтъра за 

вода и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. 

Окомплектоване   с 

гарнитури. Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

филтъра. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   Д-КА И М-Ж НА 

ФИЛТЪР ЗА ВОДА 

DN80 

бр. 2 Доставяне на филтъра за 

вода и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. 

Окомплектоване   с 

гарнитури. Подвързване 

с болтове и гайки на 

фланшовите връзки  към 

разпределителите. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

филтъра. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ БАЛАНС 

ВЕНТИЛ DN65 

бр. 1 Доставяне на баланс 

вентили и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне  арматурата 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на опрелените 

места по проекта. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

вентилите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ БАЛАНС 

ВЕНТИЛ DN50 

бр. 2 Доставяне на баланс 

вентили и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне  арматурата 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на опрелените 

места по проекта. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

вентилите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  
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   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ БАЛАНС 

ВЕНТИЛ DN40 

бр. 1 Доставяне на баланс 

вентили и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне  арматурата 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на опрелените 

места по проекта. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

вентилите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА МАГНЕТ 

ВЕНТИЛ DN32 ЗА БГВ 

бр. 2 Доставяне на магнет 

вентили и  спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне  арматурата 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Навиване тефлонова 

лента, кълчища и се 

монтират  на опрелените 

места по проекта. 

Един монтажник ОВК 

доставя и монтира 

вентилите. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

МАНОМЕТЪР-

ТЕРМОМЕТЪР 

бр. 12 Доставяне на манометри, 

термометри и  

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Навиване на  тефлонова 

лента, кълчища и се  

монтират  на опрелените 

места. 

Двамата монтажници 

ОВК доставят и 

монтират манометър-

термометрите.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' 

бр. 12 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне от 

приобектовия склад 

арматурата и 

спомагателни материали 

до мястата на монтажа. 

Заваряне на муфи. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и монтаж 

на АО на муфите. 

Монтажник ОВК доставя 

и пренася от 

приобектовия склад 

арматурата и 

спомагателни материали 

до мястата на монтажа и  

заваря муфите,навива 

тефлонова лента, 

кълчища и монтира АО 

на муфите.Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител.  
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   Д-КА И МОНТАЖ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ 

DN65 безканално 

положена 

м 64 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

НАКОЛЕНА НА 90° за 

предварително 

изолирани тръби DN65 

бр. 10 Доставяне на колената и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

колената и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Монтаж на колената в 

зоните на завоите при 

тръбите. Направа на  

електрозаварки, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

колената и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Същия монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства ги и ги 

грундира.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

ПРОХОДНИ МУФИ 

DN65 между детска 

градина и детска ясла 

бр. 4 Доставяне на проходните 

муфи от заготвителната 

база до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

муфите от приобектовия 

склад до мястото на 

монтажа. Поставяне на 

муфите в зоната на 

преминаване на тръбите 

през стени. 

Един монтажник доставя 

проходните муфи от 

заготвителната база до 

приобектовия склад. 

Пренася ги от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Поставя муфите в зоната 

на преминаване на 

тръбите през стени. 

Периодичен надзор, ще 
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се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   МУФА 

ТЕРМОСВИВАЕМА С 

ПУР Ф140 КОМПЛЕКТ 

бр. 6 Доставяне на 

термосвиваемите муфи 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

муфите от приобектовия 

склад до мястото на 

монтажа. Поставяне на 

муфите в зоната на 

съединяване на тръбите 

и фитингите.. 

Един монтажник доставя 

термосвиваемите муфи 

от заготвителната база 

до приобектовия склад. 

Пренася ги от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Поставя муфите в зоната 

на съединяване на 

тръбите и фитингите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

СТОМАНЕНА ТРЪБА 

Ф82/89ММ /DN80/ 

м 10 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер. 

Поставяне на  тръбите 

върху готовата 

конструкция. Направа на  

електрозаварки, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките и ги  

почиства.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

СТОМАНЕНА ТРЪБА 

Ф70/76ММ /DN65/ 

м 22 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 
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на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки и 

почистване  . 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките и ги 

почиства.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 2'' 

/DN50/ 

м 16 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки и 

почистване  . 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките и ги 

почиства.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1 

1/2'' /DN40/ 

м 12 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки и 

почистване  . 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките и ги 

почиства.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1 

1/4'' /DN32/ 

м 20 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер и 

грундиране. Поставяне 

на  тръбите върху 

готовата конструкция. 

Направа на  

електрозаварки и 

почистване  . 

 Един монтажник 

доставя и пренася, 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките и ги 

почиства.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ГРУНДИРАНЕ 

ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ ПО 

ТРЪБИ 

м2 38 Доставяне на грунд от 

заготвителната база до 

приобектовия 

склад.Пренасяне на  

грунда от приобектовия 

склад до мястото на 

грундиране. Почистване 

на повърхностите на 

тръбите. Грундиране на 

тръбите на мястото на 

монтажа им. 

Двама монтажници ОВК 

се заемат с почистването 

на тръбите от прах и 

замърсявания. 

Останалите трима 

монтажници се 

разпределят по тръбните 

трасета и грундират 

едновременно. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,25 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС-

3''/Ф89/ 

м 10 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента.  

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж, 

разкроява изолацията и я 

поставят върху 

съответния диаметър 

тръби.Залепва я с лепило 

и където е необходимо 

бандажира с лента. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 2 

1/2''/Ф76/ 

м 22 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента.  

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж, 

разкроява изолацията и я 

поставят върху 

съответния диаметър 

тръби.Залепва я с лепило 

и където е необходимо 

бандажира с лента. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

2''/Ф60/ 

м 16 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента.  

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж, 

разкроява изолацията и я 

поставят върху 

съответния диаметър 

тръби.Залепва я с лепило 

и където е необходимо 

бандажира с лента. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 1 

1/2''/Ф54/ 

м 12 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж, 

разкроява изолацията и я 

поставят върху 

съответния диаметър 

тръби.Залепва я с лепило 

и където е необходимо 

бандажира с лента. 
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необходимо се 

бандажира с лента.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм 1 1/4''/Ф45/ 

м 20 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане 

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента.  

Един монтажник ОВК 

разопакова и пренася 

изолацията от 

приобектовия склад до 

мястото за монтаж, 

разкроява изолацията и я 

поставят върху 

съответния диаметър 

тръби.Залепва я с лепило 

и където е необходимо 

бандажира с лента. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 144 Подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от нея. 

Поставяне на ръчната 

помпа за създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

 Четирима монтажници 

ОВК едновременно 

извършват 

хидравличната проба, 

посредством обход и 

оглед на тръбните 

трасета и 

присъединителни зони. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   ПЪЛНЕНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ С 

МОНОПРОПИЛЕН 

ГЛИКОЛ 

л. 600 Подготовка за пълнене с 

пропилен-гликол на 

инсталацията. Запълване 

на инсталацията с 

пропилен-гликол и 

проверка за наличие на 

течове. 

 Четирима монтажници 

ОВК едновременно 

извършват зареждането 

на системата и правят 

обход с оглед на 

тръбните трасета и 

присъединителни зони. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   НАЛАДКИ И 

ИЗПИТАНИЯ 

бр. 1 Настройка на системата 

чрез замервания на 

показатели и направа на 

изчисления за 

оптимизиране на 

процесите в системата.  

 Един монтажник ОВК 

извършва пусково-

наладъчни действия за 

настройка на системата. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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СОЛАРНА 

ИНСТАЛАЦИЯ И 

БГВ-ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

        

   Д-КА И М-Ж НА 

БОЙЛЕР 750л. 

КОМБИНИРАН СЪС 

ДВЕ СЕРПЕНТИНИ И 

ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 

7,5квт. ЗА БГВ 

бр. 1 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране на 

определеното място по 

проекта.Монтаж на  

необходимата 

спирателна арматура по 

схема. Свързване на  

бойлера към 

тръбопроводите. 

Двама монтажника 

доставят бойлера. Третия  

монтира спирателната 

арматура към 

него.Четвъртия свързва 

бойлера към 

тръбопроводите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

СОЛАРНА СТАНЦИЯ С 

ЦИРК.ПОМПА И 

КОМПЛЕКТ СЪС 

СПИРАТЕЛНИ 

ВЕНТИЛИ,КЛАПАН,Ф

ИЛТЪР И 

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 

50л. 

бр. 1 Цир.помпа,ще бъде 

окомплектована с 

необходимата 

арматура/спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения възел 

ще бъде сглобен в 

заготвителна база на 

фирмата по зададена 

схема от проектанта и 

доставен в приобектовия 

склад. Монтира се 

разширителния съд. 

Пренасяне на  готовия 

помпен 

възел.Отбелязване  

мястото на монтажа, 

след което се монтира 

възела. 

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася помпения възел 

с разширителния съд до 

мястото на монтажа и 

монтира помпения възел. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ 

КОЛЕКТОР С ПЛОЩ 

2,5м2 

бр. 4 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране на 

определеното място по 

проекта.Свързване на 

колекторитекъм тръбите 

и направа на връзки 

помежду им за 

сглобяването им в група. 

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася слънчевите 

колектори до мястото на 

монтажа. Другия 

монтажник прави 

тръбните връзки и 

връзките между 

колекторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И М-Ж НА 

ТРЪБА МЕДНА - 

ф22/1мм С 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

в=19мм 

м 40 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране 

тръбите на определеното 

място по проекта. 

Направа на 

топлоизолация.  

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася тръбите и 

изолацията до мястото 

на монтажа. Другия 

монтажник прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ПЪЛНЕНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ С 

МОНОПРОПИЛЕН 

ГЛИКОЛ 

л. 8 Подготовка за пълнене с 

пропилен-гликол на 

инсталацията. Запълване 

на инсталацията с 

пропилен-гликол и 

проверка за наличие на 

течове. 

 Монтажника ОВК 

извършв зареждането на 

системата и прави обход 

с оглед на тръбните 

трасета и 

присъединителни зони. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   СФЕРИЧЕН КРАН 1/2 

'' ЗА ИЗТОЧВАНЕ 

бр. 2 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателните 

кранове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 32/1 1/4''/ 

бр. 1 Доставяне на спирателен 

кран и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателния 

кран. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   ПРЕДПАЗЕН 

КЛАПАН DN15 

бр. 1 Доставяне напредпазен 

клапан и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един монтажник ОВК 

монтира предпазния 

клапан. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' ЗА СОЛАРНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

бр. 4 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне до 

мястото на монтажа и 

запояване на муфи. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и монтаж 

на АО на муфите. 

Един монтажник ОВК 

доставя,  пренася от 

приобектовия склад 

арматурата и 

спомагателни материали 

до мястата на монтаж и  

запояване на муфи, 

навива тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на 

АО на муфите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител.  
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   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,08 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

СОЛАРНА 

ИНСТАЛАЦИЯ И 

БГВ-ДЕТСКА ЯСЛА 

        

   Д-КА И М-Ж НА 

БОЙЛЕР 750л. 

КОМБИНИРАН СЪС 

ДВЕ СЕРПЕНТИНИ И 

ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 

7,5квт. ЗА БГВ 

бр. 1 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране на 

определеното място по 

проекта.Монтаж на  

необходимата 

спирателна арматура по 

схема. Свързване на  

бойлера към 

тръбопроводите. 

Двама монтажника 

доставят бойлера. Третия  

монтира спирателната 

арматура към 

него.Четвъртия свързва 

бойлера към 

тръбопроводите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, а 

контрола - инженера по 

ОВК и координатора по 

ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

СОЛАРНА СТАНЦИЯ С 

ЦИРК.ПОМПА И 

КОМПЛЕКТ СЪС 

СПИРАТЕЛНИ 

ВЕНТИЛИ,КЛАПАН,Ф

ИЛТЪР И 

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 

50л. 

бр. 1 Цир.помпа,ще бъде 

окомплектована с 

необходимата 

арматура/спирателна 

арматура и воден 

филтър/ от 

заготвителната база на 

фирмата.Помпения възел 

ще бъде сглобен в 

заготвителна база на 

фирмата по зададена 

схема от проектанта и 

доставен в приобектовия 

склад. Монтира се 

разширителния съд. 

Пренасяне на  готовия 

помпен 

възел.Отбелязване  

мястото на монтажа, 

след което се монтира 

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася помпения възел 

с разширителния съд до 

мястото на монтажа и 

монтира помпения възел. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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възела. 

   Д-КА И М-Ж НА 

ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ 

КОЛЕКТОР С ПЛОЩ 

2,5м2 

бр. 4 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране на 

определеното място по 

проекта.Свързване на 

колекторитекъм тръбите 

и направа на връзки 

помежду им за 

сглобяването им в група. 

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася слънчевите 

колектори до мястото на 

монтажа. Другия 

монтажник прави 

тръбните връзки и 

връзките между 

колекторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И М-Ж НА 

ТРЪБА МЕДНА - 

ф22/1мм С 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

в=19мм 

м 50 Доставка, разтоварване и 

пренасяне до 

определеното място на 

монтажа. Монтиране 

тръбите на определеното 

място по проекта. 

Направа на 

топлоизолация.  

Един монтажник  от 

приобектовия склад 

пренася тръбите и 

изолацията до мястото 

на монтажа. Другия 

монтажник прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ПЪЛНЕНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ С 

МОНОПРОПИЛЕН 

ГЛИКОЛ 

л. 10 Подготовка за пълнене с 

пропилен-гликол на 

инсталацията. Запълване 

на инсталацията с 

пропилен-гликол и 

проверка за наличие на 

течове. 

 Монтажника ОВК 

извършв зареждането на 

системата и прави обход 

с оглед на тръбните 

трасета и 

присъединителни зони. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   СПИРАТЕЛЕН КРАН 

Ду 32/1 1/4''/ 

бр. 1 Доставяне на спирателни 

кранове и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателните 

кранове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   СФЕРИЧЕН КРАН 1/2 

'' ЗА ИЗТОЧВАНЕ 

бр. 2 Доставяне на спирателен 

кран и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един монтажник ОВК 

монтира спирателния 

кран. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

   ПРЕДПАЗЕН 

КЛАПАН DN15 

бр. 1 Доставяне напредпазен 

клапан и  спомагателни 

материали.Пренася 

арматурата от 

Един монтажник ОВК 

монтира предпазния 

клапан. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  
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приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

тех.ръководител. 

   Д-КА И М-Ж НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 

1/2'' ЗА СОЛАРНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

бр. 4 Доставяне на 

обезвъздушителите от 

базата на фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне до 

мястото на монтажа и 

запояване на муфи. 

Навиване на тефлонова 

лента, кълчища и монтаж 

на АО на муфите. 

Един монтажник ОВК 

доставя,  пренася от 

приобектовия склад 

арматурата и 

спомагателни материали 

до мястата на монтаж и  

запояване на муфи, 

навива тефлонова лента, 

кълчища и монтаж на 

АО на муфите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител.  

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,08 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

ДЕТСКА ГРАДИНА 

        

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L800 

бр. 4 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1000 

бр. 14 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1400 

бр. 3 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1800 

бр. 12 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H900-L1200 

бр. 4 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H300-L1800 

бр. 14 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 25  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  Втория 

монтажник очертава 

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите. 

Третия монтажник ОВК 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 26  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  Втория 

монтажник очертава 

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите. 

Третия монтажник ОВК 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 ОТ 

4 ГЛИДЕРА 

бр. 1 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 

ОТ10 ГЛИДЕРА 

бр. 8 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 ОТ 

14 ГЛИДЕРА 

бр. 1 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 



90 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 2'' 

/DN50/ 

м 10 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1 

1/2'' /DN40/ 

м 30 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1'' 

/DN25/ 

м 56 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ 

м 80 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 



92 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ 

м 92 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 162 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 272 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,16 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

2''/Ф60/ 

м 10 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Един монтажник ОВК 

прави изолацията 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 



94 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 1 

1/2''/Ф54/ 

м 30 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Единия монтажник ОВК 

прави изолацията по 

правите тръбни 

участъци, а другия 

извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

1''/Ф35/ 

м 56 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Двамата монтажници 

ОВК правят изолацията 

по правите тръбни 

участъци едновременно, 

третия -  извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

ВЪРХУ ТРЪБИ 

3/4''/Ф28/ 

м 80 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Двамата монтажници 

ОВК правят изолацията 

по правите тръбни 

участъци едновременно, 

третия -  извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

ВЪРХУ ТРЪБИ1/2''/Ф22/ 

м 92 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Двамата монтажници 

ОВК правят изолацията 

по правите тръбни 

участъци едновременно, 

третия -  извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 



95 

   ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 712 Подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

    Един монтажник ОВК 

прави подготовка за 

пълнене с вода на 

инсталацията или част от 

нея. Поставя  ръчната 

помпа на определеното 

място и нагнетява за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи 

манометъра дали има 

отклонение от 

създаденото налягане. 

След това проверява 

цялото трасе и следи за 

евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител  и  

инженера по ОВК. 

   ТОПЛА ПРОБА НА 

ОТ. ТЯЛО С КОТЕЛ 

бр. 61 Топла проба на 

отоплителната 

инсталация с ефектно 

регулиране. Проверка  на 

цялата тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски. 

Зареждане на  котела с 

пелети и стартиране.При 

достигане на 

необходимата 

температура се  

пристъпва към ефектно 

регулиране на 

отоплителната  

инсталацията и 

отоплителните тела. 

 Един монтажник ОВК 

прави цялостна  

проверка  на цялата 

тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски.  

Зарежда котела с пелети 

и стартира неговата 

дейност. След 

стартиране на котела и 

достигане на 

необходимата 

температура пристъпват 

към ефектно регулиране 

на инсталацията и 

отоплителните тела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

ДЕТСКА ЯСЛА 

        

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1000 

бр. 22 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1400 

бр. 2 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  
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приобектовия склад и 

пренасяне. 

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1600 

бр. 3 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L2000 

бр. 24 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 24  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  Втория 

монтажник очертава 

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите. 

Третия монтажник ОВК 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 27  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  Втория 

монтажник очертава 

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите. 

Третия монтажник ОВК 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 

ОТ10 ГЛИДЕРА 

бр. 8 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 
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   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 ОТ 

16 ГЛИДЕРА 

бр. 1 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 2'' 

/DN50/ 

м 38 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1 

1/2'' /DN40/ 

м 36 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1'' 

/DN25/ 

м 44 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ 

м 80 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ 

м 100 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 70 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Монтажник ОВК 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

След това извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 342 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Втория монтажник ОВК 

реже тръбите по размер 

и ги грундира. Третия 

монтажник ОВК 

извършва 

електрозаварките. 

Четвъртия - почиства и 

грундира заварките.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,17 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник пренася  

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

2''/Ф60/ 

м 38 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Единия монтажник ОВК 

прави изолацията по 

правите тръбни 

участъци, а другия 

извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 1 

1/2''/Ф54/ 

м 36 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Единия монтажник ОВК 

прави изолацията по 

правите тръбни 

участъци, а другия 

извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ 

ТРЪБИ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

1''/Ф35/ 

м 44 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

Единия монтажник ОВК 

прави изолацията по 

правите тръбни 

участъци, а другия 

извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

ВЪРХУ ТРЪБИ 

3/4''/Ф28/ 

м 80 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Двамата монтажници 

ОВК правят изолацията 

по правите тръбни 

участъци едновременно, 

третия -  извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

ТОПЛИННА 

ИЗОЛАЦИЯ ОТ 

МИКРОПОРЕСТА 

ГУМА 13мм К-ФЛЕКС 

ВЪРХУ ТРЪБИ1/2''/Ф22/ 

м 100 Разопаковане и 

пренасяне на изолацията 

и спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото където, ще се 

монтира. Полагане на  

топлоизолацията по 

тръбата с определения 

диаметър. Залепване  с 

лепило и където е 

необходимо се 

бандажира с лента. 

Двамата монтажници 

ОВК правят изолацията 

по правите тръбни 

участъци едновременно, 

третия -  извършва 

топлоизолацията на 

фасонните части.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 710 Подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Четиримата монтажници 

ОВК правят подготовка 

за пълнене с вода на 

инсталацията или част от 

нея. Поставят  ръчната 

помпа на определеното 

място и нагнетява за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следи 

манометъра дали има 

отклонение от 

създаденото налягане. 

След това проверяват 

цялото трасе и следи за 

евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител  и  

инженера по ОВК. 
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   ТОПЛА ПРОБА НА 

ОТ. ТЯЛО С КОТЕЛ 

бр. 86 Топла проба на 

отоплителната 

инсталация с ефектно 

регулиране. Проверка  на 

цялата тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски. 

Зареждане на  котела с 

пелети и стартиране.При 

достигане на 

необходимата 

температура се  

пристъпва към ефектно 

регулиране на 

отоплителната  

инсталацията и 

отоплителните тела. 

 Един монтажник ОВК 

прави цялостна  

проверка  на цялата 

тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски.  

Зарежда котела с пелети 

и стартира неговата 

дейност. След 

стартиране на котела и 

достигане на 

необходимата 

температура пристъпват 

към ефектно регулиране 

на инсталацията и 

отоплителните тела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ОТОПЛИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ-

ДЕТСКА ЯСЛА -

РАЗШИРЕНИЕ 

        

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1000 

бр. 2 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L1400 

бр. 2 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H500-L2000 

бр. 6 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H300-L1200 

бр. 2 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H300-L1600 

бр. 6 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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пренасяне. 

   ДОСТАВКА НА 

ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 

тип 22 -H300-L1800 

бр. 4 Доставяне, разтоварване 

на панелни радиатори, 

спомагателни материали 

от базата на фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне. 

Един работник общ  

доставя радиаторите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ ПО 

МОД.СВАЛ.И 

КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 

1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 6  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Монтажник ОВК 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  След това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите и 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   МОНТАЖ ПАНЕЛНИ 

РАДИАТОРИ 

ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ 

ДЪЛЖ.НАД 1600ММ 

ДВУПАНЕЛНИ 

бр. 16  Пренасяне на радиатори 

и спомагателни 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и дължина 

съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  Втория 

монтажник очертава 

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите. 

Третия монтажник ОВК 

окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 
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Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРИ Н=500 

ОТ10 ГЛИДЕРА 

бр. 4 Доставяне, разтоварване 

на алуминиеви 

радиатори, спомагателни 

материали от базата на 

фирмата до 

приобектовия склад и 

пренасяне до мястото на 

монтажа. Очертаване  

мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробивне отвори, 

поставяне дюбели, 

слагане планките с болт 

към дюбелите и окачване 

на радиатора. Монтаж на 

определеното място, 

който да съотвества по 

височина и брой 

глидери, съгласно 

проекта.Нивелиране на 

радиатора. 

Единия монтажник 

пренася радиаторите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Пренася дребната 

механизация/ 

ел.удължител, пробивна 

техника и  ръчен 

инструмент/.  след това 

очертава мястото на 

окачвачите/планки/, 

пробива отвори, поставя 

дюбели, слага планките с 

болт към дюбелите, като 

накрая окачва радиатора. 

Нивелиране на 

радиатора и прави 

тръбните връзки. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1 

1/2'' /DN40/ 

ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 40 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ 1'' 

/DN25/ ГРУНДИРАНЕ И 

БОЯДИСВАНЕ 

м 16 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Монтажник ОВК 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

След това извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 3/4'' 

/DN20/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 31 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВК 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   Д-КА И МОНТАЖ 

ЧЕР.ГАЗ..ТРЪБИ 1/2'' 

/DN15/ С ГРУНДИРАНЕ 

И БОЯДИСВАНЕ 

м 90 Доставяне на тръбите и 

спомагателни материали 

от заготвителната база 

до приобектовия 

склад.Пренасяне на  

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Рязане на 

тръбите по размер, 

грундиране и 

боядисване. Направа на  

електрозаварките, 

почистване  и 

грундиране на  

заварките. 

Един монтажник ОВК 

доставя,  пренася 

тръбите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа и   

дребната механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител,   

ръчен инструмент/. 

Рязане на тръбите по 

размер и грундиране. 

Втория монтажник 

извършва 

електрозаварките, 

почиства и грундира 

заварките.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ 

тона 0,05 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне 

профилите.Оразмеряване 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал.Извършване 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране.Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. Монтаж на 

скобите за укрепване на 

тръбната мрежа. 

Един монтажник ОВК 

пренася  дребната 

механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.Прави 

конзоли,  подпори и ги 

монтира. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ИЗПИТВАНЕ 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 177 Подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от 

нея.Поставяне на 

ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Двама монтажници ОВК 

едновременно правят 

подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от нея. 

Поставят  ръчната помпа 

на определеното място и 

нагнетява за създаване 

на хидравлично налягане 

в системата и следи 

манометъра дали има 

отклонение от 

създаденото налягане. 

След това проверяват 
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цялото трасе и следи за 

евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител  и  

инженера по ОВК. 

   ТОПЛА ПРОБА НА 

ОТ. ТЯЛО С КОТЕЛ 

бр. 22 Топла проба на 

отоплителната 

инсталация с ефектно 

регулиране. Проверка  на 

цялата тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски. 

Зареждане на  котела с 

пелети и стартиране.При 

достигане на 

необходимата 

температура се  

пристъпва към ефектно 

регулиране на 

отоплителната  

инсталацията и 

отоплителните тела. 

 Един монтажник ОВК 

прави цялостна  

проверка  на цялата 

тръбна мрежа и 

отоплителни тела за 

евентуални пропуски.  

Зарежда котела с пелети 

и стартира неговата 

дейност. След 

стартиране на котела и 

достигане на 

необходимата 

температура пристъпват 

към ефектно регулиране 

на инсталацията и 

отоплителните тела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и  

инженера по ОВК. 

ДРУГИ ВИДОВЕ 

ДЕЙНОСТИ 

        

   Д-Ж НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

ТРЪБНА МРЕЖА 

м 1669 Пренасяне на дребната 

механизация.Демонтаж 

на топлоизолация, рязане 

и сваляне.Демонтаж на 

тръбна мрежа, рязане с 

ъглошлайф и 

газокислородно 

рязане.Демонтаж на 

укрепваща конструкция. 

Пренасяне и складиране 

на материалите на 

определеното за това 

място. 

 Всички пренасят 

дребната механизация/ 

ъглошлайфове, 

електрожени комплект, 

ел.удължител, 

оксиженов комплект с 

резак и   ръчни 

инструменти/.  Двама 

работници общи 

демонтират тръбна 

мрежа и укрепващата 

конструкция. Двама 

работници общи 

пренасят демонтираните 

материали до 

определеното място. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ. 
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   Д-Ж НА 

ЧУГ.РАДИАТОРИ 

бр. 114 Сваляне на чугунените  

радиатори от конзолите. 

Рязане с ъглошлайф на 

конзолите и халтерите. 

Пренасяне и складиране 

на  на определеното за 

това място. 

  Един работник общ 

пренася дребната 

механизация/ 

ъглошлайфове,палетна 

количка,  ел.удължител, 

оксиженов комплект с 

резак и   ръчни 

инструменти/. и 

демонтира чугунените 

радиатори  чрез 

изрязване на конзолите и 

халтерите. Тримата 

работника общи 

пренасят радиаторите до 

определеното  място и ги 

складират по указаяния 

на тех.ръководител. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ. 

   Д-Ж НА 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ,ПО

МПИ И ДРУГИ В 

КОТЕЛНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

к-та 1 Демонтаж на 

разпределители, помпи и 

котли в котелните 

помещения-развиване на 

болтове от фланците, 

газокислородно рязане 

на стоманена 

конструкция и тръбни 

връзки. Пренасяне и 

складиране на 

определеното за това 

място. 

  Един работник общ 

пренася дребната 

механизация/ 

ъглошлайфове,палетна 

количка,  ел.удължител, 

оксиженов комплект с 

резак и   ръчни 

инструменти/ и  

демонтира 

съоръженията. Един 

работник общ пренася 

демонтираните 

разпределители,цир.пом

пи и котли до 

определеното място 

указано от 

тех.ръководител. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ. 

   Изкоп с ширина 0.60 - 

1.20 м, дълбочина 0 - 2 м, 

слабо 

м3 23 Механизирано с 

помощта на багер се 

изземва от земната маса 

за направа на канал. 

Багер прави изкоп с 

нужната ширина за 

полагане на тръби. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ. 
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   ПОДЛОЖКИ ОТ 

ПЯСЪК ПОД 

ТРЪБОПРОВОДИ 

м3 10 Премества се пясъка от 

временното депо за 

инертни строителни 

материали. Нанася се 

слой в изкопа, който да 

осигурява равна 

повърхност върху, която 

ще лежи тръбата. 

Един общ работник 

пренася пясък от 

временния склад и го 

разтоварва покрай 

изкопа. Втория общ 

работник разстила 

пясъка, така че да се 

получи подложка върху 

която ще се положат 

тръбите.Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ.  

   Засипване ръчно 

изкопи с ограничени 

ширини с уплътняване 

на пластове, дебелина 

м3 13 Премества се пясъка от 

временното депо за 

инертни строителни 

материали. Нанася се 

слой над тръбата, който 

да осигурява равна 

повърхност върху 

тръбата. Засипва се с 

иззетата земна маса. 

Уплътняват се 

пластовете, за да се 

предотврати слягане 

Един общ работник 

пренася пясък от 

временния склад и го 

разтоварва покрай 

изкопа. Втория общ 

работник разстила 

пясъка, така че да се 

получи подложка върху 

тръбите и досипва 

изкопа от иззетата земна 

маса. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител на 

обекта и координатора 

по ЗБУТ. 

   ПРОМИВАНЕ И 

ИЗПИТВАНЕ НА 

ТРЪБОПРОВОДИ ДО 

Ф102 

м 40 Подготовка за пълнене с 

вода на инсталацията 

или част от нея. 

Промиване. Поставяне 

на ръчната помпа за 

създаване на 

хидравлично налягане в 

системата и следене на 

манометъра, дали има 

отклонение от 

нормативните 

изисквания. 

Един монтажник ОВК 

прави подготовка за 

пълнене с вода на 

инсталацията или част от 

нея. Промива тръбите и 

отново запълва 

системата. Поставя  

ръчната помпа на 

определеното място и 

нагнетява за създаване 

на хидравлично налягане 

в системата и следи 

манометъра дали има 

отклонение от 

създаденото налягане. 

След това проверява 

цялото трасе и следи за 

евентуални течове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител  и  

инженера по ОВК. 
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   ПРОБИВАНЕ НА 

ОТВОРИ В БЕТОН 

бр. 78 Направа на отвор в бетон 

за преминаване на тръби 

Един общ работник,  

пренася    дребната 

механизация/ 

перфоратор, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/ и след 

направа на отворите 

събира строителния 

отпадък, който изхвърля 

на отреденото за това 

място. Втория общ 

работник извършва 

пробиването.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ПРОБИВАНЕ НА 

ОТВОРИ В ТУХЛЕНА 

ЗИДАРИЯ 

бр. 40 Направа на отвор в 

тухлена зидария за 

преминаване на тръби, 

като се внимава да не се 

ударят електрически 

кабели. 

Един общ работник,  

пренася    дребната 

механизация/ 

перфоратор, 

ел.удължител,   ръчен 

инструмент/ и след 

направа на отворите 

събира строителния 

отпадък, който изхвърля 

на отреденото за това 

място. Втория общ 

работник извършва 

пробиването.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

   ЗАМОНОЛИТВАНЕ 

ОТВОРИ В СТ.ПЛОЧА 

бр. 78 Замонолитването на 

отворите в 

стоманобетонните плочи 

се извършва с цименто-

пясъчен разтвор, след 

което се заглажда. 

Един общ работник,  

прави цименто-пясъчния 

разтвор и го пренася до 

местата на 

замонолитване. Втория 

общ работник замазва 

отворите с разтвора.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 
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   ЗАМАЗВАНЕ НА 

ОТВОРИ В СТЕНИ 

бр. 40 Замонолитването на 

отворите в 

стоманобетонните плочи 

се извършва с варо-

циментов разтвор, след 

което се заглажда. 

Един общ работник,  

прави варо-циментов 

разтвор и го пренася до 

местата на замазване. 

Втория общ работник 

замазва отворите с 

разтвора.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител, 

инженера по ОВК и 

координатора по ЗБУТ. 

ЧАСТ СТРОИТЕЛНА         

   ИЗКОП С БАГЕР 

ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 

НОРМ.У-ВИЯ НА 

ОТВАЛ 

м3 48 Изкопните работи се 

извършват механизирано 

с багер  по 

предварително 

разчертани 

очертания.Товарене на 

самосвали и извозване. 

Един багер с обратна 

кофа.Периодичен надзор 

се извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ 

ИЗКОПИ БЕЗ 

ТРАМБОВАНЕ 

м3 4 Почистване на мястото 

от строителни отпадъци. 

Засипване с лопати на 

пластове чрез ръчно 

разкопаване и 

разтрошаване с кирка на 

по едрите късове. Всеки 

пласт се полива с вода. 

Двама общи работници 

извършват засипване. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   УПЛЪТНЯВАНЕ 

СКАЛНА МАСА 

/ЧАКЪЛ/ С 

ВИБРОВАЛЯК 

м3 15 Скалната маса/чакъл/  се 

уплътнява с виброваляк 

на ивици чрез застъпване 

прешествуващото с 

ширина 20-30см. 

Двама общи работници 

заедно  извършват 

уплътняването. Използва 

се виброваляк. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител. 

   КОФРАЖ 

КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧА

ШКИ НА КОЛОНИ С 

ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И 

ИВИЧНИ ОСНОВИ 

м2 72 Пренасяне на дъски, 

кофражни платна, 

стр.пирони и 

греди.Направа на 

кофраж и нивелиране на   

хоризонтални  и 

вертикални 

елементи.Укрепване и 

обмазване с кофражно 

масло. 

  Двама кофражисти 

пренасят, 

дъски,кофражни платна, 

стр.пирони и 

греди.Другите двама 

правят кофража, 

укрепват и обмазват с 

кофражно масло. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   КОФРАЖ 

САМОСТОЯТЕЛНИ 

БЕТОНОВИ ГРЕДИ, 

ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ 

м2 61 Пренасяне на дъски, 

кофражни платна, 

стр.пирони и 

греди.Направа на 

кофраж и нивелиране на   

хоризонтални  и 

вертикални елементи. 

Двама кофражисти 

пренасят, 

дъски,кофражни платна, 

стр.пирони и 

греди.Другите двама 

правят кофража, 

укрепват и обмазват с 
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Укрепване и обмазване с 

кофражно масло. 

кофражно масло. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ 

АРМИРОВКА ОТ 

ВСИЧКИ СЛОЖНОСТИ 

кг 1200 Пренасяне на готовата 

армировка и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Монтиране на всички 

закладни части, анкерни 

болтове и др. 

Превързване на 

армировъчните пръти, 

колони и греди с 

арматурна тел. 

Двама арматуристи 

пренасят готовата 

армировка и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Единия 

арматурист монтира 

всички закладни части, 

анкерни болтове и др. 

Превързва 

армировъчните пръти, 

колони и греди. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 

АВТОБЕТОНПОМПА В 

ФУНД.ДО 2 М3 И ДР. 

ГРЕДИ В=ДО 25 СМ. 

м3 27 Пренасяне на 

спомагателни материали. 

Навлажняване с вода. 

Разтилане на бетона с 

маркуча от бетон 

помпата.  Подравняване 

и уплътняване с иглен 

вибратор. Окончателно 

заглаждане. 

 Бетона се полага с 

автобетонпомпа. Двама 

навлажняват с вода и  

разстилат бетона. 

Другите двама 

подравняват, уплътняват 

с иглен вибратор и 

заглаждат. Периодичен 

надзор се извършва от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ПРЕВОЗ БЕТОН ПО 

ТР.СХЕМА 

бр. 6 Превозване на бетона от 

бетоновия възел до 

обекта. 

Превоз-бетоновоз. 

Периодичен надзор се 

извършва от 

тех.ръководител. 

   ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 

1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ 

ТУХЛИ 25/24/12СМ НА 

ВАРОВ Р-Р 

м3 26,5 Пренасяне на тухли, 

спомагателни материали 

и готов варов разтвор до 

мястото за зидане. 

Разчертаване на 

контурите на зидариите 

по хоризонтал. Зидане. 

Един зидар пренася 

тухли и спомагателни 

материали. Втория зидар 

разчертава контурите на 

зидарията и пренася 

разтвора. Третия и 

четвътия правят 

зидарията. Периодичен 

надзор се извършва от 

тех.ръководител. 

   НАПРАВА И 

МОНТАЖ МОНТАЖ 

КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ И 

ДР. ВИС.ДО 15М. 

ТЕГЛО НАД 100 КГ.ЗА 

к-та 1 Доставяне на профилна 

стомана, закладни части 

и  спомагателни 

материали. Пренасяне до 

мястото за монтажа. 

 Един монтажник ОВК 

пренася, закладните 

части, спомагателните 

материали и  дребната 

механизация/ 
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ПОКРИВНА 

КОНСТРУКЦИЯ 

Оразмеряване и рязане 

на конструктивни 

елементи по хоризонтал  

и вертикал. Грундиране. 

Монтаж на готовите 

конструктивни елементи 

по места чрез 

електрозаваряване и 

захващане към 

закладните части. 

Отново грундиране 

мястото на заварките и 

закладните елементи. 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/. Втори и 

третия монтажник 

оразмеряват, режат, 

монтират елементите по 

места съгласно проекта, 

правят електрозаварките, 

захващат закладните 

части и грундират. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител  и 

координатора по ЗБУТ. 

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ 

ТЕРМОУСТОЙЧИВИ С 

КАМЕННА ВАТА 

м2 68 Пренасяне на 

термопанели и 

спомагателни материали 

до мястото на монтажа. 

Разкрояване и рязане. 

Монтаж върху 

стоманената покривна 

конструкция. 

  Трима монтажника 

пренасят термопанелите, 

спомагателните 

материали, разкрояват, 

режат по даден размер и 

заедно  поставят 

панелите на мястото за 

монтаж.Като единия от 

тях захваща панелите със 

самонарезни винтове 

към конструкцията. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ОБШИВКА 

КОМИНИ,КАПАНДУР

И,ШАХТИ,КАЛКАНИ И 

ТАБАКЕРИ С 

ПОЦИНКОВАНА 

ЛАМАРИНА 0.5ММ 

м2 8,3 Пренасяне на 

поцинкована ламарина и 

спомагателни материали 

до мястото на монтажа. 

Разкрояване, рязане, 

сгъване по размер. 

Закрепване на  

обшивката  към   комина. 

 Един монтажник 

пренася поцинкованата 

ламарина и 

спомагателните 

материали. Втория и 

третия разкрояват, 

режат, сгъват по размер 

и обшиват комина. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител. 

   НАПРАВА НА 

НАСТИЛКА 

ШЛАЙФАН БЕТОН 

м2 51 Очукване на бетона, 

почистване от 

строителни отпадъци и  

измиване с вода. 

Облепване на стените с 

полиетилен. 

Предварителна 

нивелация. Уплътняване 

на всички отвори и 

процепи. Пренасяне на 

готовия бетон и 

спомагателните 

 Единия общ работник 

очуква бетона, почиства 

от строителни отпадъци, 

облепва с полиетелен 

стените и измива с 

вода.Втория прави 

предварителна 

нивелация, уплътнява 

всички процепи и 

отвори. Другите двама 

пренасят бетона, 

разстилат, изравняват по 
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материали до мястото на 

полагане. Разстилане на 

бетона и изравняване до 

зададени коти.Шлайфане 

на бетона. 

котите и шлайфат. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА ВРАТА 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА 

900/205 

бр. 1 Доставяне на вратата и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. Сваляне на 

крилото на вратата, 

монтаж на касата към 

отвора, нивелиране и 

захващане  чрез 

анкериране. Монтиране 

на крилото на вратата 

към касата.  

Един общ работник 

доставя и монтира 

вратата. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА ВРАТА 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА 

200/215 

бр. 1 Доставяне на вратата и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне до мястото на 

монтажа. Сваляне на 

крилата на вратата, 

монтаж на касата към 

отвора, нивелиране и 

захващане  чрез 

анкериране. Монтиране 

на крилата на вратата 

към касата.  

Един общ работник 

доставя и монтира 

вратата. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител. 

   ГИПСОВА МАЗИЛКА 

ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ 

м2 125 Проверка на основата,  

отстраняване всички 

замърсявания, 

пукнатини, неравности и 

др. Пренасяне на 

мазилката и 

спомагателните 

материали. Монтаж на 

водещи профили. 

Нанасяне на пластове, 

изравняване и 

заглаждане. 

 Единия мазач проверява 

основата, отстранява 

всички замърсявания, 

пукнатини, неравности и 

др. пренася мазилката. 

Втория монтира 

водещите профили. 

Третия и четвъртия 

нанасят мазилката на 

пластове, изравняват и 

заглаждат. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 
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   ТАВАН - 

ГИПСОКАРТОН 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВ 

м2 102 Пренасяне на 

гипсокартона, 

спомагателните 

материали и дребната 

механизация до мястото 

на монтажа. Нивелиране, 

поставяне на профил UD 

и закрепване  към 

металната конструкция 

със самонарезни 

винтове.Ракрояване, 

рязане и монтаж на 

картона върху 

поставените 

профили,първи и втори 

пласт с рапидни 

винтове.Преместване на 

работно скеле. 

Един монтажник пренася 

гипсокартона, 

спомагателните 

материали и дребната 

механизация/ 

винтоверти, 

ел.удължители, дървени 

стълби, работно скеле и 

ръчни инструменти/. 

Другите двама поставят 

профила, нивелират и 

разкрояват. Всички 

заедно монтират гипсо 

картона върху 

монтираните профили 

като работно скеле се 

премества.. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ОБРЪЩАНЕ НА 

РЪБОВЕ С 

АЛУМИНИЕВИ ЪГЛИ 

ЗА ШПАКЛОВКА 

м 87 Пренасяне на 

алуминиевите ъгли и 

спомагателните 

материали до мястото на 

монтажа. Разкрояване по 

мярка от място.Монтаж. 

Един мазач обръща 

ръбовете с алуминиеви 

ъгли. Периодичен надзор 

се извършва  от 

тех.ръководител. 

   ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

АЛУМИНИЕВА 

ДОГРАМА 

м2 6 Доставка на ал.дограма и 

спомагателни материали 

от склада на фирмата до 

обекта. Разтоварване и 

пренасяне  до  мястото 

на монтажа. Монтаж на 

дограмата чрез 

анкериране 

Един работник доставя и 

монтира алуминиевата 

дограма. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител 

   ФИНИРАЩА 

ГИПСОВА 

ШПАКЛОВКА ПО 

ТАВАНИ 

м2 51 Пренасяне на гипсовата 

шпакловка и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на работа. 

Разбъркване на разтвора, 

нанасяне частично или 

цялостно след което се 

шлайфа с шкурка. 

 Един мазач пренася 

гипсовата шпакловка и 

спомагателните 

материали. Втория 

разбърква гипсовата 

шпакловка и нанася 

частично или по целия 

картон след което 

шлайфа с шкурка. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител. 

   ГРУНДИРАНЕ 

ВЪРХУ МАЗИЛКА 

м2 294 Пренасяне на грунда и 

спомагателните 

материали до 

определеното място. 

Почистване на основата. 

Нанасяне на грунда с 

валяк и четка по ъглите. 

  Тримата бояджии 

заедно нанасят грунда 

върху мазилката. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител 
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   ВЪНШНА ГЛАДКА 

ВАРОЦИМЕНТОВА 

МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 

м2 118 Пренасяне на варовия 

разтвор и 

спомагателните 

материали до мястото на 

мазане. Почистване на 

основата. Отвесиране 

ръбовете с мастар. 

Намокряне на основата с 

вода. Направа на водещи 

майки. Полагане на 

варов разтвор за хастар. 

Полагане на втори пласт 

и пердашене. 

 Един мазач пренася 

варовия разтвор, 

споматателните 

материали,  почистване 

на основата намокряне 

на основата с вода. 

Втория мазач отвестира 

ръбовете с мастар и  

прави водещи майки. 

Третия мазач полага 

варов разтвор за хастар. 

Четвъртия полага втория 

пласт мазилка и 

изпердашва. Периодичен 

надзор се извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ВЪНШНА МАЗИЛКА 

ПО СТЕНИ ЗА ЦОКЪЛ 

Н=0,6 

м2 19 Пренасяне на варовия 

разтвор и 

спомагателните 

материали до мястото на 

мазане. Почистване на 

основата. Отвесиране 

ръбовете с мастар. 

Намокряне на основата с 

вода. Шприцоване. 

Направа на водещи 

майки. Полагане на 

варов разтвор за хастар. 

Полагане на втори пласт 

силикатна мазилка. 

  Един мазач пренася 

варовия разтвор, 

споматателните 

материали,  почистване 

на основата намокряне 

на основата с вода. 

Втория мазач отвестира 

ръбовете с мастар и  

прави водещи майки. 

Третия мазач полага 

варов разтвор за хастар. 

Четвъртия полага втория 

пласт силикатна мазилка. 

Периодичен надзор се 

извършва  от 

тех.ръководител и 

координатора по ЗБУТ. 

   ТРИКРАТНО 

БОЯДИСВАНЕ НА 

СТЕНИ И ТАВАНИ С 

ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА 

ВЛАЖНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

м2 294 Пренасяне на латекса и 

спомагателните 

материали до работното 

място. Почистване на 

основата. Приготвяне на 

боята.Трикратно 

боядисване с латекс. 

 Един  бояджия пренасят 

латекса и 

спомагателните 

материали. Втория 

бояджия почиства 

основата, а третия - 

извършва същинското 

боядисване. Периодичен 

надзор се извършва от 

тех.ръководител. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕС

КА 

        

   І. НОВО КОТЕЛНО 

ПОМЕЩЕНИЕ 

        

      6.2.1. 

ОСВЕТИТЕЛНА И 

СИЛОВА 

ИНСТАЛАЦИИ 6.2.1.1. 

СТРОИТЕЛНО - 
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МОНТАЖНИ РАБОТИ 

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С LED ОСВЕТИТЕЛ 

2Х25W ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С 

ЕПРА 

бр. 7 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С LED ОСВЕТИТЕЛ 

1Х25W ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С 

ЕПРА 

бр. 2 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С К.Л.Л 1Х8W, ЗА 

ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С 

НАДПИС ''Exit'' И 

НАСОЧВАЩА 

СТРЕЛКА, С ВГРАДЕН 

САМОСТО 

бр. 3 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 

бр. 12 Пренасяне на дребната 

механизация и 

осветителните тела до 

мястото на монтажа. 

Разопакова, сваля 

капака, разчертава, 

пробива отвори поставя 

дюбели, поставя 

основата на тялото и 

завинтва с винт в 

дюбела. Свързва клемите 

на освет.тяло с кабела и 

заземява.  

Един електротехник 

монтира осветителните 

тела. Дребна 

механизация/пробивна 

машина,ел.удължител,дъ

рвена стълба с две 

рамена и ръчен 

инструмент/ до мястото 

на монтажа. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, 

СКРИТ, КОМПЛЕКТ С 

КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН 

IP54 

бр. 2 Доставяне на ключ 

единичен, скрит, 

комплект с конзола и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ 

доставя ключовете. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН, 

СКРИТ, КОМПЛЕКТ С 

КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН 

IP54 

бр. 4 Доставяне на ключ 

девиаторен, скрит, 

комплект с конзола и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ 

доставя ключовете. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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         МОНТАЖ НА 

КЛЮЧОВЕ 

бр. 6 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопаковане,  

монтаж ключа на място 

указано по проект и 

заземява. 

Един електротехник 

монтира ключове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

МОНОФАЗЕН+ТРИФАЗ

ЕН КОНТАКТ, 

ОТКРИТИ, 

''ЕВРОСТАНДАРТ'', 

IP54 

бр. 2 Доставяне на контакт 

монофазен+трифазен  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата.Пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя контакт 

монофазен+трифазен. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

КОНТАКТИ 

бр. 2 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопакова,  

монтира контакта на 

място указано по проект 

и заземява.  

Един електротехник 

монтира 

контактите..Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

РАЗКЛОНИТЕЛНА 

КУТИЯ - КВАДРАТНА, 

ОТКРИТ МОНТАЖ 

бр. 6 Доставяне на 

разклонителни кутии  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата. до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Разопаковане,  монтаж 

ключа на място указано 

по проект и заземява. 

Един работник общ 

доставя разклонителните 

кутии и монтира 

разклонителната кутия, 

посредстовм дребна 

механизация/дървена 

стълба с две рамена, 

перфоратор и ръчен 

инструмент/ монтира 

разклонителната кутия 

на утреденото място. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 2Х1,5mm2 

m 10 Доставяне на кабел NYY 

2х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 

m 10 Пренасяне  кабелите, 

гофрирана тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия 

склад.Пренася дребната 

механизация. 

Разопакова, вкарва 

жилото в гофрираната 

тръба връзва кабела и 

изтегля. 

Един електротехник 

изтегля кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 

m 100 Доставяне на кабел NYY 

3х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  
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фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА 

m 75 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

пренася материалите до 

мястото на полагането 

им, а другия 

електротехник полага 

кабела. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 

m 25 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Разопаковане, 

вкарване жилото в 

гофрираната тръба 

връзване на кабела и 

изтегляне. 

Един електротехник 

изтегля кабела.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 

m 15 Доставяне на кабел NYY 

5х2.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [1] 

м 10 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 

m 5 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба, 

дребната механизация и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Разопаковане, вкарване 

жилото в гофрираната 

тръба връзване на кабела 

и изтегляне. 

Един електротехник 

изтегля кабела в 

гофрираната тръба. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х4mm2 

м 5 Доставяне на кабел NYY 

5х4мм2   и спомагателни 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА 

m 5 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и го 

връзване  със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х25mm2 

m 30 Доставяне на кабел NYY 

5х25мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [3] 

м 30 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и го 

връзване  със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) 

m 7 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА 

kg 33,5 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

  Един работник общ 

прави металната 

конструкция и монтира. 

Пренасяне на  дребната  

механизация/ 

ъглошлайф, електрожен 

комплект, ел.удължител, 

пробивна техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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анкериране. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 

m 10 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф13 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 

m 25 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф16 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 

m 5 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф23 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 6 mm2 

бр. 5 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера.   

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 25 mm2 

бр. 1 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

 Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2.5 

mm2 

бр. 42 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина. 

Свързване на 

проводника   към 

съоръжението. 

Първи електротехник 

пренася  спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Втори електротехник 

поставя временна 

маркировка и снема 

изолацията на 

необходимата дължина, 

като и зачиства жилата 

поставя накрайник или 

кабелна обувка. Трети 

електротехник свързва 

проводника със 

съъоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 
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Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 16 

mm2 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 25 

mm2 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         МОНТАЖ НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А В 

СЪЩЕСТВУВАЩО 

ТАБЛО 

бр. 1 Пренасяне  

автоматичния прекъсвач 

и спомагателните  

материали от 

приобектовия склад до 

съществуващо табло. 

Поставяне на място 

указано  по проект. 

Свързване към  

захранващия кабел и към 

силовата 

инсталация.Изпробване 

ел.проба. 

Един електротехник 

извършва монтажа на 

прекъсвача. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         МОНТАЖ НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 1 

бр. 1 Пренасяне на  дребната 

механизация и таблото 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори и  

закрепване чрез дюбели-

винтове или анкерни 

болтове. Свързване от 

към вътрешната страна 

за извършване на 

ел.проби. 

  Един електротехник  

извършва монтажа на 

таблото. Пренасяне на 

дребната механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СФАЗИРАНЕ НА 

КАБЕЛ НН 

бр. 1 Проверяване  с 

мултиметър/фазоуказате

л/ за фазите и 

зануляването. Поставяне 

Един електротехник 

сфазира кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  



125 

на бананка. тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗПИТВАНЕ НА 

КАБЕЛ НН С МЕГЕР 

бр. 1 Пренася мегаомметъра и 

спомагателни материали 

от приобектовия склад 

до мястото на 

измерванията.Прави 

измервания между всякя 

фаза и корпус/земя/ и 

отделните фази. 

  Един електротехник 

изпитва кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

      6.2.2. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

        

         ДОСТАВКА НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 1 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на таблото за котела и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя таблото.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на прекъсвача и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя прекъсвача.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

      6.2.3. 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 6.2.3.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

        

         ДОСТАВКА НА 

МЪЛНИЕПРИЕМЕН 

ПРЪТ Ф16/1000 mm, С 

ВЪНШНА РЕЗБА М10, 

АЛУМИНИЙ AlMgSi 0.5 

бр. 1 Разтоварване на 

мълниеприемния прът,  

спомагателните 

материали и ги пренася в 

приобектовия склад. 

  Един работник общ 

доставя мълниеприемния 

прът. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

МЪЛНИЕПРИЕМЕН 

ПРЪТ Ф16/1000 mm, С 

ВЪНШНА РЕЗБА М10, 

АЛУМИНИЙ AlMgSi 0.5 

бр. 1 Пренасяне на  

мълниеприемния прът от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Монтаж на върху 

отреденото за това място 

Един електротехник 

монтира 

мълниеприемния прът. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КОНТРОЛНА КЛЕМА 

бр. 2 Разтоварване на 

контролните клеми,  

спомагателните 

материали и ги пренася в 

приобектовия склад. 

  Един работник общ 

доставя контролната 

клема. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 
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         МОНТАЖ НА 

СЪЩАТА 

бр. 2 Пренасяне  

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане и 

контролната клема. 

Снемане на изолацията, 

зачистване на жилата и 

фиксиране на кабела или 

проводника към клемата. 

Един електротехник 

монтира контролната 

клема.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         НАПРАВА НА 

ИЗКОП 600/800mm 

m 10 Ръчно с кирка и лопата 

се изземва от земната 

маса за направа на канал, 

в който да се положи 

заземителната шина. 

Ръчно се прави изкоп с 

нужната ширина за 

полагане на заземителна 

шина. Единия общ 

работник прекопава с 

кирка трасето, а другия 

общ работник изхвърля с 

лопата земната маса в 

страни от изкопа. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm В ИЗКОП 

m 10 Пренасяне на  

заземителната шина и 

спомагателните 

материали. Направа 

връзка между 

заземителните колове и 

шината чрез 

електрозаварка. 

Грундиране с цинков 

спрей само мястото на 

заварката. 

 Един общ работник 

полага шината. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm ПОЛОЖЕНА 

ОТКРИТО 

m 45 Пренасяне на  

спомагателните 

материали и шината до 

мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори в 

бетон или тухла , 

закрепване на шината с 

анкерни болтове, 

свързване на всички 

ел.консуматори, ел.табла 

и всички метални 

нетоководящи 

съоражения. 

Единия електротехник 

пренася  дребната 

механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/ и  

спомагателните 

материали, шината до 

мястото на монтажа и 

свързва вътрешния 

контур с външния. 

Втория електротехник 

закрепва  шината с 

анкерни болтове, свързва 

всички ел.консуматори, 

ел.табла и всички 

метални нетоководящи 

съоражения. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  
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тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 

63/63/4mm L=1,5m 

бр. 4 Доставяне, разтоварване 

на  заземителните 

колове,  спомагателните 

материали и се  пренасят 

в приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя заземителните 

колове. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

AlMgSi 0,5 

ПРОВОДНИК Ф8 

УКРЕПЕН НА 

ДИСТАНЦИОННИ 

ДЪРЖАЧИ ЗА ПАНЕЛ 

бр. 50 Доставяне, разтоварване 

на  проводник ф8,  

спомагателните 

материали и се  пренасят 

в приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя проводник ф8. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

AlMgSi 0,5 

ПРОВОДНИК Ф8 

УКРЕПЕН НА 

ДИСТАНЦИОННИ 

ДЪРЖАЧИ ЗА ПАНЕЛ 

бр. 50 Пренасяне на  проводник 

ф8 и спомагателните 

материали. Монтаж 

върху панели с 

дистанционни държачи.  

 Един електротехник 

полага проводник ф8 на 

дистанционни държачи. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ДИСТАНЦИОННИ 

ДЪРЖАЧИ ЗА ПАНЕЛ 

бр. 50 Доставяне, разтоварване 

на  дистанционни 

държачи,  

спомагателните 

материали и се  пренасят 

в приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя дистанционни 

държачи. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ДИСТАНЦИОННИ 

ДЪРЖАЧИ ЗА ПАНЕЛ 

бр. 50 Пренасяне на  

дистанционните държачи 

и спомагателните 

материали. Монтаж 

върху панели на 

дистанционни държачи.  

 Един електротехник 

пренася  дребната 

механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, винтоверт, 

ръчен инструмент/ и   

материалите полага 

дистанционни държачи с 

помощта на дребна 

механизация. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПРЕХОДНОТО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛ 

бр. 1 Измерване на  

преходното 

съпротивление със 

заземителен тестер. 

  Един електротехник 

измерва преходното 

съпротивление.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ПРОВЕРКА НА 

ВРЪЗКА ЗАЗЕМИТЕЛ С 

ЗАЗЕМЯВАНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

бр. 1 Оглед на видимите части 

и извършва замерване с 

уред за измерване на 

съпротивление.  

  Един електротехник 

прави проверка на 

връзките. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

      6.2.4. ОВК 

ИНСТАЛАЦИЯ - 
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ЗАХРАНВАЩИ 

КАБЕЛИ 6.2.4.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х1,5mm2 

m 25 Доставяне на кабел NYY 

5х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [4] 

м 25 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) [1] 

м 7 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА [1] 

кг 33,5 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване. Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на  

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

  Един работник общ  

прави и монтира 

металната конструкция с 

помощта на дребна 

механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

   ІІ. КОТЕЛНО 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

        

      6.2.5. 

ОСВЕТИТЕЛНА И 

СИЛОВА 

ИНСТАЛАЦИИ 6.2.5.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 
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         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С LED ОСВЕТИТЕЛ 

2Х25W ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С 

ЕПРА 

бр. 4 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С К.Л.Л 1Х8W, ЗА 

ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С 

НАДПИС ''Exit'' И 

НАСОЧВАЩА 

СТРЕЛКА, С ВГРАДЕН 

САМОСТО 

бр. 1 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 

бр. 5 Пренасяне на дребната 

механизация и 

осветителните тела до 

мястото на монтажа. 

Разопакова, сваля 

капака, разчертава, 

пробива отвори поставя 

дюбели, поставя 

основата на тялото и 

завинтва с винт в 

дюбела. Свързва клемите 

на освет.тяло с кабела и 

заземява.  

Един електротехник 

монтира осветителните 

тела. Дребна 

механизация/пробивна 

машина,ел.удължител,дъ

рвена стълба с две 

рамена и ръчен 

инструмент/ до мястото 

на монтажа. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, 

СКРИТ, КОМПЛЕКТ С 

КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН 

IP54 

бр. 1 Доставяне на ключ 

единичен, скрит, 

комплект с конзола и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ 

доставя ключовете. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

КЛЮЧОВЕ 

бр. 1 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопаковане,  

монтаж ключа на място 

указано по проект и 

заземява. 

Един електротехник 

монтира ключове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

МОНОФАЗЕН+ТРИФАЗ

ЕН КОНТАКТ, 

ОТКРИТИ, 

''ЕВРОСТАНДАРТ'', 

IP54 

бр. 1 Доставяне на контакт 

монофазен+трифазен  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата.Пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя контакт 

монофазен+трифазен. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

КОНТАКТИ [1] 

бр. 1 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопакова,  

монтира контакта на 

място указано по проект 

и заземява.  

Един електротехник 

монтира 

контактите..Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

РАЗКЛОНИТЕЛНА 

КУТИЯ - КВАДРАТНА, 

ОТКРИТ МОНТАЖ 

бр. 1 Доставяне на 

разклонителни кутии  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата. до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Разопаковане,  монтаж 

ключа на място указано 

по проект и заземява. 

Един работник общ 

доставя разклонителните 

кутии и монтира 

разклонителната кутия, 

посредстовм дребна 

механизация/дървена 

стълба с две рамена, 

перфоратор и ръчен 

инструмент/ монтира 

разклонителната кутия 

на утреденото място. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 2Х1,5mm2 

[1] 

м 2 Доставяне на кабел NYY 

2х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 [1] 

м 2 Пренасяне  кабелите, 

гофрирана тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия 

склад.Пренася дребната 

механизация. 

Разопакова, вкарва 

жилото в гофрираната 

тръба връзва кабела и 

изтегля. 

Един електротехник 

изтегля кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 

[1] 

м 10 Доставяне на кабел NYY 

3х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [5] 

м 10 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

пренася материалите до 

мястото на полагането 

им и полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 

[1] 

м 7 Доставяне на кабел NYY 

5х2.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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приобектовия склад. 

Пренасяне 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [6] 

м 5 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 [1] 

м 2 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба, 

дребната механизация и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Разопаковане, вкарване 

жилото в гофрираната 

тръба връзване на кабела 

и изтегляне. 

Един електротехник 

изтегля кабела в 

гофрираната тръба. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 

m 17 Доставяне на кабел NYY 

5х6мм2   и спомагателни 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [7] 

м 17 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х25mm2 

[1] 

м 30 Доставяне на кабел NYY 

5х25мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [8] 

м 30 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и го 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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връзване  със специални 

връзки към скарата. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 [1] 

м 2 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф13 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 [1] 

м 2 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф23 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) [2] 

м 8 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА [2] 

кг 34 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

  Един електротехник 

прави металната 

конструкция и монтира. 

Пренасяне на  дребната  

механизация/ 

ъглошлайф, 

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 6 mm2 [1] 

бр. 7 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера.   

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 25 mm2 [1] 

бр. 1 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

 Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2.5 

mm2 [1] 

бр. 58 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина. 

Свързване на 

проводника   към 

съоръжението. 

Първи електротехник 

пренася  спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Втори електротехник 

поставя временна 

маркировка и снема 

изолацията на 

необходимата дължина, 

трети електротехник 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка. Четвърти 

електротехник свързва 

проводника със 

съъоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 16 

mm2 [1] 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 25 

mm2 [1] 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         МОНТАЖ НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А В 

СЪЩЕСТВУВАЩО 

ТАБЛО [1] 

бр. 1 Пренасяне  

автоматичния прекъсвач 

и спомагателните  

материали от 

приобектовия склад до 

съществуващо табло. 

Поставяне на място 

указано  по проект. 

Един електротехник 

извършва монтажа на 

прекъсвача. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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Свързване към  

захранващия кабел и към 

силовата 

инсталация.Изпробване 

ел.проба. 

         МОНТАЖ НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 2 

бр. 1 Пренасяне на  дребната 

механизация и таблото 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори и  

закрепване чрез дюбели-

винтове или анкерни 

болтове. Свързване от 

към вътрешната страна 

за извършване на 

ел.проби. 

  Един електротехник  

извършва монтажа на 

таблото. Пренасяне на 

дребната механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СФАЗИРАНЕ НА 

КАБЕЛ НН [1] 

бр. 1 Проверяване  с 

мултиметър/фазоуказате

л/ за фазите и 

зануляването. Поставяне 

на бананка. 

Един електротехник 

сфазира кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗПИТВАНЕ НА 

КАБЕЛ НН С МЕГЕР [1] 

бр. 1 Пренася мегаомметъра и 

спомагателни материали 

от приобектовия склад 

до мястото на 

измерванията.Прави 

измервания между всякя 

фаза и корпус/земя/ и 

отделните фази. 

  Един електротехник 

изпитва кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

      6.2.6. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

        

         ДОСТАВКА НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 2 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на таблото за котела и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя таблото.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А [1] 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на прекъсвача и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя прекъсвача.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

      6.2.7. 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 6.2.7.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 
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         НАПРАВА НА 

ИЗКОП 600/800mm [1] 

м 2 Ръчно с кирка и лопата 

се изземва от земната 

маса за направа на канал, 

в който да се положи 

заземителната шина. 

Ръчно се прави изкоп с 

нужната ширина за 

полагане на заземителна 

шина. Общия работник 

прекопава с кирка 

трасето и изхвърля с 

лопата земната маса в 

страни от изкопа. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm В ИЗКОП [1] 

м 2 Пренасяне на  

заземителната шина и 

спомагателните 

материали. Направа 

връзка между 

заземителните колове и 

шината чрез 

електрозаварка. 

Грундиране с цинков 

спрей само мястото на 

заварката. 

 Един общ работник 

полага шината. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm ПОЛОЖЕНА 

ОТКРИТО [1] 

м 30 Пренасяне на  

спомагателните 

материали и шината до 

мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори в 

бетон или тухла , 

закрепване на шината с 

анкерни болтове, 

свързване на всички 

ел.консуматори, ел.табла 

и всички метални 

нетоководящи 

съоражения. 

Електротехник пренася  

спомагателните 

материали, шината до 

мястото на монтажа и 

свързва вътрешния 

контур с външния, 

закрепва  шината с 

анкерни болтове с 

помощта на дребна 

механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/, свързва 

всички ел.консуматори, 

ел.табла и всички 

метални нетоководящи 

съоражения. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПРЕХОДНОТО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛ [1] 

бр. 1 Измерване на  

преходното 

съпротивление със 

заземителен тестер. 

  Един електротехник 

измерва преходното 

съпротивление.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 



136 

         ПРОВЕРКА НА 

ВРЪЗКА ЗАЗЕМИТЕЛ С 

ЗАЗЕМЯВАНИ 

ЕЛЕМЕНТИ [1] 

бр. 1 Оглед на видимите части 

и извършва замерване с 

уред за измерване на 

съпротивление.  

  Един електротехник 

прави проверка на 

връзките. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

      6.2.8. ОВК 

ИНСТАЛАЦИЯ - 

ЗАХРАНВАЩИ 

КАБЕЛИ 6.2.8.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

        

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 

[2] 

м 36 Доставяне на кабел NYY 

5х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [9] 

м 32 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 [1] 

м 4 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Разопаковане, 

вкарване жилото в 

гофрираната тръба 

връзване на кабела и 

изтегляне. 

Един електротехник 

изтегля кабела.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х1,5mm2 

[1] 

м 35 Доставяне на кабел NYY 

5х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [10] 

м 35 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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връзва със специални 

връзки към скарата. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 

[2] 

м 15 Доставяне на кабел NYY 

5х2.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [11] 

м 15 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) [3] 

м 20 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА [3] 

кг 40 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

  Един електротехник 

прави металната 

конструкция и монтира. 

Пренасяне на  дребната  

механизация/ 

ъглошлайф, 

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 [1] 

м 4 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф16 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 

XALD134 

бр. 2 Пренасяне на  

превключвателя и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

Един електротехник 

монтира 

превключвателя. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  
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мястото на полагане. 

Монтаж на 

превключвателя. 

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 

XALD134 

бр. 2 Доставяне на 

превключвател и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя превключвателя.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

   ІІІ. КОТЕЛНО 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЕТСКА ЯСЛА 

        

      6.2.9. 

ОСВЕТИТЕЛНА И 

СИЛОВА 

ИНСТАЛАЦИИ 6.2.9.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

        

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С LED ОСВЕТИТЕЛ 

2Х25W ЗА ОТКРИТ 

МОНТАЖ, min. IP65, 

КОМПЕНСИРАНО, С 

ЕПРА 

бр. 4 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

С К.Л.Л 1Х8W, ЗА 

ЕВАКУАЦИОННО 

ОСВЕТЛЕНИЕ С 

НАДПИС ''Exit'' И 

НАСОЧВАЩА 

СТРЕЛКА, С ВГРАДЕН 

САМОСТО 

бр. 1 Доставяне на 

осветителни тела, 

спомагателни материали 

от складовата база и 

пренасяне до 

приобектовия склад.  

 Един работник общ  

доставя осветителните 

тела.  Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 

[2] 

бр. 5 Пренасяне на дребната 

механизация и 

осветителните тела до 

мястото на монтажа. 

Разопакова, сваля 

капака, разчертава, 

пробива отвори поставя 

дюбели, поставя 

основата на тялото и 

завинтва с винт в 

дюбела. Свързва клемите 

на освет.тяло с кабела и 

заземява.  

Един електротехник 

монтира осветителните 

тела. Дребна 

механизация/пробивна 

машина,ел.удължител,дъ

рвена стълба с две 

рамена и ръчен 

инструмент/ до мястото 

на монтажа. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         ДОСТАВКА НА 

КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, 

СКРИТ, КОМПЛЕКТ С 

КОНЗОЛА, 

ПРОТИВОВЛАЖЕН 

IP54 [2] 

бр. 1 Доставяне на ключ 

единичен, скрит, 

комплект с конзола и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата и пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ 

доставя ключовете. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

КЛЮЧОВЕ [2] 

бр. 1 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопаковане,  

монтаж ключа на място 

указано по проект и 

заземява. 

Един електротехник 

монтира ключове. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

МОНОФАЗЕН+ТРИФАЗ

ЕН КОНТАКТ, 

ОТКРИТИ, 

''ЕВРОСТАНДАРТ'', 

IP54 [2] 

бр. 2 Доставяне на контакт 

монофазен+трифазен  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата.Пренасяне до 

приобектовия склад. 

Един работник общ  

доставя контакт 

монофазен+трифазен. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

КОНТАКТИ [2] 

бр. 2 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопакова,  

монтира контакта на 

място указано по проект 

и заземява.  

Един електротехник 

монтира 

контактите..Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА 

РАЗКЛОНИТЕЛНА 

КУТИЯ - КВАДРАТНА, 

ОТКРИТ МОНТАЖ [2] 

бр. 1 Доставяне на 

разклонителни кутии  и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата. до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Разопаковане,  монтаж 

ключа на място указано 

по проект и заземява. 

Един работник общ 

доставя разклонителните 

кутии и монтира 

разклонителната кутия, 

посредстовм дребна 

механизация/дървена 

стълба с две рамена, 

перфоратор и ръчен 

инструмент/ монтира 

разклонителната кутия 

на утреденото място. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 2Х1,5mm2 

[2] 

м 3 Доставяне на кабел NYY 

2х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия 

склад.Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 [2] 

м 3 Пренасяне  кабелите, 

гофрирана тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия 

склад.Пренася дребната 

механизация. 

Разопакова, вкарва 

Един електротехник 

изтегля кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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жилото в гофрираната 

тръба връзва кабела и 

изтегля. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 

[3] 

м 30 Доставяне на кабел NYY 

3х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [12] 

м 25 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

пренася материалите до 

мястото на полагането 

им и полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 [2] 

м 5 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на 

монтажа.Разопаковане, 

вкарване жилото в 

гофрираната тръба 

връзване на кабела и 

изтегляне. 

Един електротехник 

изтегля кабела.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х2,5mm2 

[3] 

м 15 Доставяне на кабел NYY 

5х2.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [13] 

м 10 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗТЕГЛЯНЕ В 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 [2] 

м 5 Пренасяне  кабелите, 

гофрираната тръба, 

дребната механизация и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на монтажа. 

Един електротехник 

изтегля кабела в 

гофрираната тръба. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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Разопаковане, вкарване 

жилото в гофрираната 

тръба връзване на кабела 

и изтегляне. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 

[1] 

м 17 Доставяне на кабел NYY 

5х6мм2   и спомагателни 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [14] 

м 17 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х25mm2 

[2] 

м 30 Доставяне на кабел NYY 

5х25мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [15] 

м 30 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се  

връзва със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) [4] 

м 7 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА [4] 

кг 33,5 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на 

електрозаваки, 

  Един електротехник 

прави металната 

конструкция и монтира. 

Пренасяне на  дребната  

механизация/ 

ъглошлайф, 

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 
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почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф13 [2] 

м 3 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф13 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф16 [2] 

м 5 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф16 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

ГОФРИРАНА 

ЗАЩИТНА 

ПЛАСТМАСОВА 

ТРЪБА Ф23 [2] 

м 5 Доставене  на гофрирана 

пластмасова тръба ф23 и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ 

доставя гофрираната 

тръба. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 6 mm2 [2] 

бр. 5 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера.   

         НАПРАВА СУХА 

РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 

ДО 25 mm2 [2] 

бр. 1 Сваляне на обвивката на 

кабела и разделяне на 

жилата, обелва и 

зачиства. 

 Един електротехник 

прави суха разделка. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2.5 

mm2 [2] 

бр. 18 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 16 

mm2 [2] 

бр. 20 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СВЪРЗВАНЕ НА 

ПРОВОДНИК СЪС 

СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 25 

mm2 [2] 

бр. 10 Определяне 

предназначението на 

проводника чрез 

прозвъняване. Поставяне 

на  временна маркировка 

и снемане  изолацията на 

необходимата дължина, 

зачиства жилата поставя 

накрайник или кабелна 

обувка и  свързване на  

проводника със 

съъоръжението. 

Един електротехник 

свързва проводника със 

съоръжението. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         МОНТАЖ НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А В 

СЪЩЕСТВУВАЩО 

ТАБЛО [2] 

бр. 1 Пренасяне до мястото на 

монтажа. Разопаковане,  

монтаж на прекъсвача на 

място указано по проект 

и заземява. 

Един електротехник 

монтира прекъсвача. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         МОНТАЖ НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 3 

бр. 1 Пренасяне на  дребната 

механизация и таблото 

от приобектовия склад 

до мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори и  

закрепване чрез дюбели-

винтове или анкерни 

болтове. Свързване от 

към вътрешната страна 

за извършване на 

ел.проби. 

  Един електротехник  

извършва монтажа на 

таблото. Пренасяне на 

дребната механизация/  

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         СФАЗИРАНЕ НА 

КАБЕЛ НН [2] 

бр. 1 Проверяване  с 

мултиметър/фазоуказате

л/ за фазите и 

зануляването. Поставяне 

на бананка. 

Един електротехник 

сфазира кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗПИТВАНЕ НА 

КАБЕЛ НН С МЕГЕР [2] 

бр. 1 Пренася мегаомметъра и 

спомагателни материали 

от приобектовия склад 

до мястото на 

измерванията.Прави 

измервания между всякя 

  Един електротехник 

изпитва кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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фаза и корпус/земя/ и 

отделните фази. 

      6.2.10. МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

        

         ДОСТАВКА НА 

ТАБЛО ТКОТЕЛ 3 (ПО 

ПРИЛОЖЕНА СХЕМА) 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на таблото за котела и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя таблото.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ДОСТАВКА НА 

АВТОМАТИЧЕН 

ПРЕКЪСВАЧ iC60N 3p 

50А [2] 

бр. 1 Разтоварване, пренасяне  

на прекъсвача и 

спомагателните 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

  Един работник общ 

доставя прекъсвача.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

      6.2.11. 

ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

6.2.11.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

        

         НАПРАВА НА 

ИЗКОП 600/800mm [2] 

м 2 Ръчно с кирка и лопата 

се изземва от земната 

маса за направа на канал, 

в който да се положи 

заземителната шина. 

Ръчно се прави изкоп с 

нужната ширина за 

полагане на заземителна 

шина. Общия работник 

прекопава с кирка 

трасето и изхвърля с 

лопата земната маса в 

страни от изкопа. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm В ИЗКОП [2] 

м 2 Пренасяне на  

заземителната шина и 

спомагателните 

материали. Направа 

връзка между 

заземителните колове и 

шината чрез 

електрозаварка. 

Грундиране с цинков 

спрей само мястото на 

заварката. 

 Един електротехник 

полага шината. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 
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         ПОЛАГАНЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 

40/4mm ПОЛОЖЕНА 

ОТКРИТО [2] 

м 25 Пренасяне на  

спомагателните 

материали и шината до 

мястото на монтажа. 

Пробиване на отвори в 

бетон или тухла , 

закрепване на шината с 

анкерни болтове, 

свързване на всички 

ел.консуматори, ел.табла 

и всички метални 

нетоководящи 

съоражения. 

Електротехник пренася  

спомагателните 

материали, шината до 

мястото на монтажа и 

свързва вътрешния 

контур с външния, 

закрепва  шината с 

анкерни болтове, свързва 

всички ел.консуматори, 

ел.табла и всички 

метални нетоководящи 

съоражения. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПРЕХОДНОТО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА 

ЗАЗЕМИТЕЛ [2] 

бр. 1 Измерване на  

преходното 

съпротивление със 

заземителен тестер. 

  Един електротехник 

измерва преходното 

съпротивление.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ПРОВЕРКА НА 

ВРЪЗКА ЗАЗЕМИТЕЛ С 

ЗАЗЕМЯВАНИ 

ЕЛЕМЕНТИ [2] 

бр. 1 Оглед на видимите части 

и извършва замерване с 

уред за измерване на 

съпротивление.  

  Един електротехник 

прави проверка на 

връзките. Периодичен 

надзор, ще се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

      6.2.12. ОВК 

ИНСТАЛАЦИЯ - 

ЗАХРАНВАЩИ 

КАБЕЛИ 6.2.12.1. 

СТРОИТЕЛНО - 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

        

         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 3Х1,5mm2 

[4] 

м 18 Доставяне на кабел NYY 

5х1.5мм2   и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [16] 

м 18 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 
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         ДОСТАВКА НА 

КАБЕЛ NYY 5Х6mm2 

[2] 

м 18 Доставяне на кабел NYY 

5х6мм2   и спомагателни 

материали от складовата 

база на фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне. 

Един работник общ  

доставя кабелите. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         ПОЛАГАНЕ НА 

СЪЩИЯ ПО КАБЕЛНА 

СКАРА [17] 

м 18 Пренасяне на  кабелите и 

спомагателните 

материали от 

приобектовия склад до 

мястото на полагане. 

Полагане на  кабела 

върху скарите и се 

връзват със специални 

връзки към скарата. 

Един електротехник 

полага кабела. 

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

         ДОСТАВКА НА 

ПЕРФОРИРАНА 

КАБЕЛНА СКАРА 

60/100 

(ПОЦИНКОВАНА) [5] 

м 15 Доставяне на кабелна 

скара 60/100 

поцинкована и 

спомагателни материали 

от складовата база на 

фирмата до 

приобектовия склад. 

Пренасяне 

Един работник общ  

доставя кабелната скара.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител. 

         НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

СКАРА [5] 

кг 37,5 Доставка на профилна 

стомана, спомагателни 

материали и скоби за 

укрепване.Пренасяне на  

профилите. Оразмерява 

и рязане на 

конструктивните 

елементи по хоризнтал и 

вертикал. Извършване на 

електрозаваки, 

почистване и 

грундиране. Монтаж на 

готовите конструктивни 

елементи по места чрез 

анкериране. 

  Един електротехник 

прави металната 

конструкция и монтира. 

Пренасяне на  дребната  

механизация/ 

ъглошлайф, 

ел.удължител, пробивна 

техника, ръчен 

инструмент/.  

Периодичен надзор, ще 

се извърши от  

тех.ръководител и 

Електроинженера. 

ХІХ.  Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни 

1. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 

Общи положения: 

Контрол качеството на материалите 

 Описание на мерките за контрол на качеството на бетонови изделия и скални материали: 

Осигуряване контрола на качеството на материалите 

Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите 

Описание на мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите 

 Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на 

качеството при изпълнението на СМР 

Контрол при съхранение на документацията 

1. Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на 

предвидените строителни дейности 

2. Организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване на  

гаранционни дефекти 



147 

ХХ.  Линеен график за изпълнение на поръчката 

ХХІ. Диаграма на работната ръка 

ХХІІ. Диаграма на механизацията 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника „ТЕРМО БИЛД“ ООД, съдържащи се в плик № 2, не са 

налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15-16 от раздел III.2.1. от 

обявлението за обществената поръчка и т.8.15-8.16 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

Оферта по същество: 

 Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за 

изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изпълнение на строителството  (строителни и монтажни работи за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия) във II ОУ 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян: 89 /словом осемдесет и девет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона 

за устройство на територията. 

 Срок за изпълнение на строителството  (строителни и монтажни работи за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия) в ОДЗ 3 

„Родопанче”, гр. Смолян: 85 /словом осемдесет и пет/ 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. 

 Гаранционни срокове на изпълненото строителство, определени на база на следните 

оферирани гаранционни срокове по отделни строителни обекти, както следва: 

 Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация във II ОУ „Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Смолян: 60 /словом шестдесет / месецa. 

 Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родопанче”, 

гр. Смолян: 60 /словом шестдесет / месецa. 

 

Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви и направените 

констатации комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

В съответствие с разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП (отм.) комисията 

допуска участника „ТЕРМО БИЛД“ ООД до оценка по показателите Гаранционни срокове на 
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изпълнените отоплителни инсталации (О2), включващ подпоказателите: Гаранционен срок 

на изпълнената отоплителна инсталация във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян 

/О2.1/ и Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. 

Смолян /О2.2/; Срок за изпълнение на поръчката (О3), включващ подпоказателите Срок за 

изпълнение на строителството във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян (О3.1) и Срок 

за изпълнение на строителството в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян (О3.2); и Техническо 

предложение за изпълнение (О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне 

на комплексна оценка на офертите. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.06.2016 г. 

 

Членове на комисията: 

инж. Мариана Цекова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
 


