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ЕВРОПЕЙСКИ съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне Л»  BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Образец № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА

От участник: „АРТСТРОЙ“ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Смолян,ул.“полк. Дочо Петров № 6,бл. 15,ет. 2,ап. 

41, БУЛСТАТ 120564924, представляван от инж.Асен Юриев Соколов в качеството си 

на УПРАВИТЕЛ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 

Смолян по обособени позиции: Обособена позиции № 4 - „Основен ремонт на 

Детска градина „Буратино“, гр. Смолян**.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в 

процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме 

и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и 

условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в 

документацията за участие, а именно: съгласно нашето Предложение за изпълнение на 

поръчката , подробен Линеен график за видове работи с диаграми на работната ръка и - 

механизацията за изпълнение към настоящето Техническо предложение -  Образец №5

Указание: Всеки участник следва да представи аргументирано предложението 

си за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция, 

включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в 

техническите спецификации за обособената позиция, включително приложените към 
тях инвестиционен/ии проект/и и количествена/и сметка/и.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 
организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяша. в сътпвгтгтяШ^п^
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

OM t- Р А Т И П Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обнолялане на енергийната ефективност на образолате.лна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне М BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолялш. 

част от процедура М BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развинше 2014- 2 0 2 0 който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г.

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 

спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта 

от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се 

опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение 

следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата 

документация и спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета 

на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят 

предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, 
обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 

Графикът следва да представя строителната програма на участника, като 

прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната 

последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за 

изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС 

дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на 
работната ръка.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

инвестиционния/те проект/и. В графика трябва да бъдат включени всички дейности 
по изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва 

да обосновават предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката. В 
противен случай участникът ще бъде отстранен.

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 172 календарни дни.



И  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „NiBG16RFOP00l-l.022-0Q02-CQl „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура М  BGI6RFOP001-1.001-029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Забележка: При участие по Обособена позиция № 1 участникът следва да 
посочи-срок за изнълзшше па всеки подобектГкакто следва:
---- Срок— за— изпълнение— на— подобект:— Цялостен— ремонт— на— Природо-

математическа гимназия - „Васил Левски“-, гр. Смолян, включващ мерки за
енергийна ефективност-и -система ■ за -видеонаблюдение: ...........
календарни дни;

---- Срок за изпълнение-на-подобект: Изграждане на нов физкултурен салон на
Природо-математическа-----гимназия — wВасил---- Левски“,------гр-.----- Смолян:
т т ............................календарни дни.

4. Гаранционни срокове:

> Ново изградени Конструкции -  10 години
> Довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски,дограмаджииски и др.) -  5 години
> Хидроизолации -  5 години
> Топлоизолазии -  5 години
> ОВК инсталации -  5 години
> Ел. инсталации- 5 години •
> ВиК . инсталации- 5 години

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки 

от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжнения и строителни обекти.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 
20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

Дата: 20.06.2017 г. ПОДПИС:........ /

Июю. АС ЕН ю 1щ т О 01ЮЛОВ 

УПРАВИТЕЛ '
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ^  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ^\еВ(П6ЯFOPOO1-1.022-ООО2-СО1 „Обновяваш: на енергийната ефективност на образователна инфраструктура а гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне.»  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  С л ам я “, 

нает от процегЗура.»  BGI6RFOP001-1.001-029 „ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовазпа подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Приложение към образец № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

на "АРТСТРОЙ" ООД

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Обновяване на енергийната ефективност на образователна 
инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина -̂
„Буратино“. гр. Смолян“ /

юни, 2017 година



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFOP001-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .to BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .to BGI6RFOPOOI-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовазпа подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ПРОЦЕСИ

I. УВОД

1. Представяне на участника

Настоящото Техническо предложение, изготвено като неразделна част от 
предложението за изпълнение на поръчката за строителство, се представя от участника 
"АРТСТРОЙ" ООД.

Фирмата е с дългогодишен опит в изпълнението на строителни и ремонтни 
дейности на сгради, училища и детски градини, детски площадки и спортни обекти, 
промишлени сгради и др., включително вертикални планировки.

Изградили сме над 20 обекта на промишленото и гражданското строителство, 
транспортното и инфраструктурното строителство.

"АРТСТРОЙ" ООД разполага със собствени складови бази.
За нуждите на своята работа Дружеството разполага със собствен машинен парк, 

който е в много добро състояние -  техника за извършване на земни работи; машини за 
ръчно, хидравлично и механизирано разбиване на монолитен бетон, настилки и зидарии; 
транспортни средства; апаратура и оборудване за заваръчни работи; отлично оборудвани 
фургони за битови помещения и канцеларии.

Фирмата има и отлично подготвен персонал.
Ръководителят на фирмата има богат професионален опит и умения като 

ръководител на различни обекти и изгражда отличния стил на работа на Дружеството. 
Фирмата разполага с необходимия брой технически ръководители, с трудов стаж от 1 до 43 
години. Те многократно са показвали своя професионализъм в процеса на изграждане на 
различни по сложност и характер строителни обекти.

Строителните ни бригади са тясно специализирани, което позволява да се извършват 
качествено и в срок договорените видове строително-монтажни работи.

"АРТСТРОЙ" ООД има разработени и внедрени:
□ интегрирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008;
□ система за управление съгласно EN ISO 14001:2005.
система за управление на условия на труд BS OHSAS 18001:2007;
"АРТСТРОЙ" ООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя

за строежи по групи и категории, както следва:
□ Първа група -  строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения -  СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА 
ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ;

□ Втора група -  строежи от транспортната инфраструктура -  СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА 
ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ;

□ Трета група -  строежи от енергийната инфраструктура -  СТРОЕЖИ ОТЦГОРА И 
ТРЕТА КАТЕГОРИЯ;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^aBG16RFOP001-1.022-0002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура М  BG16RFOP00I-I.00I-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовазпа подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

□ Четвърта група -  строежи от благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство и опазването на околната среда -  СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА 
ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ;

□ Пета група -  отделни видове СМР съгласно Националната класификация на 
икономическите дейности.

"АРТСТРОЙ" ООД е редовен член на Камара на строителите в България от 2007г.

Надяваме се да вземете предвид доказаните възможности на "АРТСТРОЙ" ООД и 
да ни предпочетете като коректен партньор в бизнеса.

През последните години са извършвани услуги, сходни с предмета на поръчката на 
подобни по характер и обем обекти. Голяма част от изпълнените проекти са финансирани 
със средства от Европейския съюз, по Оперативни програми и други донорски програми, 
общински и държавни бюджетни средства.

След обстоен преглед на документацията по настоящата обществена поръчка, 
включително Техническата спецификация и инвестиционните проекти, ние в качеството си 
на участник в процедурата, представяме на Вашето внимание, нашето експертно становище 
по всички залегнали в тръжната документация въпроси за участие по настоящата оферта.

В настоящото Техническо предложение "АРТСТРОЙ" ООД предлага своята 
стратегия, относно извършването на конкретните дейности в етапа на строителството на 
обекта, съгласно действащата нормативна уредба в Република България, както и с 
изискванията на Възложителя по настоящата обществена поръчка, посочени в 
документацията за участие.

Предложението е съставено на база опита на фирмите в "АРТСТРОЙ" ООД в 
областта на строителството при изпълнението на подобни и сравними проекти за ремонт и 
строителство на обществени и жилищни сгради, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност, с конкретна насоченост към регионалното развитие, околната среда и др., и 
след внимателното обсъждане на:

- Обявлението за обществена поръчка,
- Документацията за участие в откритата процедура,
- Отличното познаване на Българските и европейски стандарти;
- Проект на договора за изпълнение на строителството;
- Опита в изпълнението на подобни строителни обекти и др.

Успешното приключване на обекта е в тясна взаимовръзка с квалификацията и опита 
на избраните ключови и неюпочови експерти. При избора си на екип сме се ръководили от 
професионалните умения и придобития опит в практиката, като сме взели под внимание и 
индивидуалните способности и умения за сътрудничество с публичната администрация по 
време изпълнението на строителни обекти на обществени институции съгласно Българското 
законодателство и нормите за проектиране и строителство. ,__ ^
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Проект „\iBG16RFOP001-l.022-0002-C0t „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .М BG16RFOP001-1.001-O39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна нрограна „Региони в растеж“ 2014 -2020г._______________________________ ______

Предложението ни е основано на следните основни принципи:
- Успехът на проекта зависи от подбора на добре организиран професионален екип, 

състоящ се от експерти, които при необходимост ще получават незабавна техническа и 
методологическа помощ;

- Висока степен на сътрудничество с Възложителя, е регионалната и местна 
администрация, ръководството на ОДЗ Буратино и други институции, което е от 
изключително значение за успешното завършване на на договора.

- Екипът на "АРТСТРОЙ" ООД се състои от професионалисти със задълбочени 
познания относно изпълнението на проекти от подобен характер.

Стратегията (организация и методология) по изпълнение на поръчката ни има за цел 
съставянето на систематизирани стъпки за обширно разглеждане и планиране на дейностите 
и процесите, съобразени със сложността на задачата, включващо описания за всяка от тях, 
като са отчетени връзките между тях, което гарантира съответствието с целите на проекта и 
постигането на очакваните резултати.

2. Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Обновяване на енергийната ефективност на 
образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция
4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, включително други 
неделими строителни дейности, свързани с въвеждане на обектите в експлоатация.

Възложител в тази Обществена поръчка е Община Смолян.

Описание на предмета на поръчката:
Обществената поръчка е насочена към обновяване на детска градина ОДЗ №5 

„Буратино“, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се 
осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената 
среда.

Описание на сградата:

Детската градина е разположена в централната част на гр. Смолян на адрес 
„Училищна“ №7. Сградата е построена в периода 1958-1960г. Състои се от три етажа -  
първи,втори и подпокривен.

Конструктивна система, инсталации, материали и оборудване:

Конструкцията на сградата е скелетно-гредова, състояща се от колони, греди, 
външни каменни зидове с дебелина 50 см и стоманобетонови плочи. Конструкцията не 
притежава стоманобетонни шайби и затова хоризонталните товари се поемат от 
стоманобетонния скелет, каменните и тухлени зидове. Наблюдава се видимо провисване на 
подовите конструкции. Фасадните стени за изпълнени от каменна зидария от_обработен 
камък с дебелина 50 см, а преградните стени от тухлена зидария с д е б е л и * ^ ' \ 2 5 см. 
Мазилката по вътрешните и външните стени е компрометирана. Съществуващите насТша&и а
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Проект ,„YfBG16RFOP001-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. С чазян' 
процедура за директно предоставяне BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение ма интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .Yt BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програча „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

сградата са от мозайка, теракот, балатум, замазка, паркет и ламиниран паркет и са в лошо 
експлоатационно състояние. Дървената дограма е амортизирана и деформирана. Покривът на 
сградата е дървен, скатен, отопляем и с капандури. През 2004г. е извършен частичен ремонт, 
включващ подмяна само на керемидите. Основите са изпълнени от единични и ивични 
фундаменти.

Водопроводната инсталация е изпълнена от поцинковани тръби. Канализационната 
инсталация е изпълнена от PVC, каменинови, чугунени и етернитови тръби. Не е извършван 
основен ремонт на ВиК инсталацията, но същата е поддържана в добро състояние и няма 
видими течове по нея.

Направена е цялостна промяна на осветителните тела през 2007 г., като старите 
осветители с нажежаема жичка са подменени с нови енергоефективни луминисцентни 
лампи. За захранването на новата осветителна инсталация е направена нова секция към 
съществуващото главно ел. табло, от която се захранват новите етажни ел. табла. В новата 
секция на главното ел. табло е монтиран контролен елекртромер за измерване на 
консумираната от осветителните тела елекстрическа енергия. Главното табло не е подменяно 
и е материално остаряло, с витлови предпазители и висящи кабели. Има евакуационно 
осветление с акумулиращи луминисцентни лампи с насочващи стрелки „Изход“, монтирано 
на подходящи места за осигуряване на евакуирането на хората при аварийни ситуации.

Отоплението на сградата се осъществява с помощта на водогреен електрически 
котел с отоплителна мощност 60kW. Регулирането на температурата на топлоносителя става 
ръчно. Присъединяването на електрическия котел към отоплителната инсталация е 
осъществено чрез полипропиленови тръби. Монтирана е нова електронна помпа и 
разширителен съд с обем 100 литра. Заради високата електроконсумация на котела, 
отоплителната инсталация работи в нощен режим, а през деня се пуска и спира при 
необходимост.За доотопляване на сградата се използват електрически конвектори. 
Отоплителната инсталация е двутръбна система от хоризонтална и вертикална тръбна 
разводка с принудителна циркулация на топлоносителя. Тръбната мрежа и колекторите в 
цялата сграда са с изолация от стъклена вата измазана с циментов разтвор. Разширителният 
съд е мембранен, затворен. Отоплителната инсталация е в лошо състояние. Чугунените 
отоплителни тела са стари, като спирателната арматура на радиаторите не се използва за 
спиране или регулиране на отоплението в отделителните помещения. В сградата на детската 
градина няма изградена система за битова гореща вода. За нуждите от топла вода са 
инсталирани 6 електрически бойлера с обем 80 литра и електрическа мощност 30001
някои от санитарните възли са инсталирани проточни бойлери тип „Юнга“. В сградата 
централна система за климатизация и вентилация.

Съществуващите детски съоръжения, пясъчници, в дворното пространство са в 
лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба №1 от 12.02.2009г.

Мерките за изпълнението по проекта за основен ремонт и реконструкция на

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ:

ОДЗ №5 „Буратино“ са следните:
> Конструктивно укрепване и нови к о н с т н у к н и и
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Проект „MtBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне Л* BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  СмаЛЯНи, 

част от процедура .*> BGI6RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

След проведено обследване на сградата е доказано, че вертикалните носещи 
елементи могат да поемат хоризонталните и вертикалните въздействия, но се налага 
усилване на провисналите полета. Предвидено е то да бъде изпълнено чрез допълнително 
армиране и изливане на нова бетонова настилка с дебелина 5-6 см от самоуплътняващ се 
бетон С 25/30 със суперпластификатор 0,45% от цимента.

Съгласно изискванията на Наредба №1з-1971 за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар е проектирано ново покрито метално 
евакуационно стълбище в северозападната част на парцела. Достъпът до стълбището се 
осигурява на кота +3,40м и +6,51м, чрез новопроектирани коридори, като се реконструират 
част от съществуващи помещения.

> Архитектура
Демонтажни работи:
Предвиден е демонтаж на съществуващи настилки от мозаечни плочи,балатум, 

мокет, паркет, теракот, както и циментови замазки по санитарни възли, втори, подпокривен 
етаж и балкони. Демонтират се и металните парапети по балконите. Премахва се фаянса по 
стените на санитарните помещения, компрометираната мазилка, а на останалите места се 
изтъргва старата боя. Демонтират се осветителни тела, ел.табла, контакти, ключове, датчици 
на противопожарната инсталация. Демонтират се отоплителни тела, разпределителна мрежа 
и конзоли за радиатори. Предвиден е и демонтаж на тръби за водопровод и канализация.

Полагане на настилки, облицовки, мазилки и боядисване:
В проекта е предвидено полагане на изравнителна циментова замазка по подове и по 

стълбищни рамене. Съществуващата мозайка се почиства и обработва. Предвидено е да се 
положи хидроизолация в санитарните помещения и изпълнят нови настилки от теракот, 
гранитогрес и ламиниран паркет. В санитарните помещения се изпълнят облицовки от фаянс 
и се подменят всички санитарни уреди и оборудване.

Компрометираната мазилка по вътрешните и външните стени се очуква и се полага
нова.

Отворите за Ел., ВиК и ОВ инсталации се замонолитват и измазват с вароциментова 
мазилка. Върху новата вътрешна мазилка е предвидено да се направи шпакловка. Полага се 
латекс или боя по стени и тавани.

Предвиден е монтаж на нов метален парапет по балкони и прозорци с височии^
105см.

Подмяна на стара дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма с прекъснат 
термомост:

Монтират се прозорци от PVC профил и стъклопакет с външно нискоемисийно 
стъкло с U = 1,7 W/mK, външни врати от алуминии с прекъснат термомост и стъклопакет с 
външно нискоемисийно стъкло с U = 2,0 W/mK и вътрешни MDF врати.

Топлоизолация по стени:
С цел подобряване топлофизичните свойства на ограждащите стени се предвижда 

полагане на топлоизолация по тях. Топлоизолацията по стените следва да се изпълни с 
експандиран пенополистирен (EPS) с дебелина 5 см и коефициент на тощшйроцодност 
0,035W/mK. Обръщането около прозорците е с екструдиран пенополи£Т^бА°(ХРЗ) с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект MBG16RFOP00I-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 л

дебелина 2 см. и коефициент на топлопроводност 0,030W/mK. В контактната зона между 
земната основа и стените на сградата се полага екструдиран пенополистирен (XPS) с 
дебелина 5 см. и коефициент на топлопроводност 0,030W/mK.

Върху положената топлоизолация се изпълнява двупластова шпакловка , армирана 
със стъклофибърна мрежа и финишно покритие от полимерна мазилка.

Предвижда се цялостна подмяна на керемидите , полагане на нова дъсчена 
обшивка, хидроизолация и летвена скара. Топлоизолацията на покрива ще бъде от 
екструдиран пенополистирен (XPS) с дебелина 5 см и коефициент на топлопроводност 
0,030W/mK, като монтажът и ще бъде върху покривните ребра чрез накована между тях тел 
през 20 см. Към помещенията покривната конструкция ще бъде затворена с пожароустойчив 
гипсокартон с EI 45 покрит с две ръце армирана шпакловка и латекс.

> По част „ВиК“:
Предвидено е изграждането на нова водомерна шахта и нов водомерен възел. 

Монтира се нов перилен водомер DN 25, Qnom=3,50 mlh, Qmax=7,00 mlh.
Изцяло се подменя ВиК инсталация за студена, топла и циркулационна вода. 

Предвиден е монтаж на централен комбиниран бойлер от 300 литра, за който е предвидена 
инсталация за битова гореща вода. Водопроводните тръби се подменят с нови 
полипропиленови тръби с диаметър Ф20, Ф25 и Ф32мм, топлоизолирани с полиетиленова 
пяна с дебелина 9 мм и минерална вата. На всяко отклонение се монтират спирателни 
кранове.

Предвидено е да се подмени цялата етажна хоризонтална канализационна система с 
нови, PVC тръби Ф50, Ф110 и Ф160мм.

Всички канални щрангове завършват с противовакуумна клапа монтирана на 2,5 м 
над пода на нивото, на което е последното етажно включване.

Подменя се сградната вкопана канализация и всички нови канални щрангове се 
включват в нея.

Водосточните тръби се включват с тръбна разводка в най - близкия точков оттак-

> По част „ОВиК“:
Предвижда се подмяна на съществуващата система с термопомпена система за 

отопление въздух/вода с параметри на топлоносител -  вода 75-65 °С. За целта ще се монтира 
двустъпална хладилна машина, разделен тип (външно-вътрешно тяло). Външното тяло 
извлича топлината от околния външен въздух. Топлината се предава до вътрешното тяло 
(хидробокс) чрез хладилен агент. Вътрешното тяло загрява вода за топлоносител на 
отоплителната инсталация. Така избраната система ще има възможност да поддържа 
номинална отоплителна мощност при външни температури до -15 °С. Термопомпата е с 
инверторно управление и ще може автоматично да проследява промените в топлинния товар 
и да коригира температурата на водата спрямо тях и външната температура.

Терморомпеният агрегат на директно изпарение външно тяло е с параметри при 
външна температура -17 С Qot = 28 kW, Nen = 16,6 kW. Терморомпенц^^Щ^!)^ на

Ремонт на покрив
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директно изпарение вътрешно тяло е е параметри Qot = 14 kW и е в комплект е вградена 
циркулационна помпа е параметри дебит Q = l,32m3/h и напор Н=90кРа.

Разширението на водата при загряване ще се поема от разширителен съд е обем 100 
литра. Пълненето на инсталацията е осигурено чрез група за автоматично пълнене.

Отоплителната инсталации представлява система с хоризонтална и вертикална 
тръбна разводка с принудителна циркулация на топлоносителя. Връзката между 
разпределителната мрежа и отоплителните тела ще става посредством вертикални щрангове. 
Предвиден е монтаж на алуминиеви радиатори с глидери с височина 500мм , 
окомплектовани с радиаторени винтили с термо глава ,секретен винтил , автоматичен 
обезвъздушител и конзоли за монтаж . Всички тръби ще бъдат полипропиленови с 
алуминиева вложка, изолирани с топлоизолация от микропореста гума е дебелина 9 мм.

Предвижда се инсталация за топла вода с използване на 10 слънчеви колектори 
1000/2000 мм разположени на покрива на сградата . Тя ще бъде индиректна с независим 
циркулационен кръг на гликол (колектори-бойлери). Тръбните връзки са от колекторни 
тръби Ф35/1. Същите се изолират с обвивка от минерална вата с дебелина 50мм покрити с 
алуминиево фолио. Предвиден е и бойлер от 500 литра е две серпентини и 
електронагревател, разположен в техническото помещение на кота ±0,00.

> По част „Електро“:
С настоящия проект не се повишава инсталираната мощност на обекта. Предвижда 

се подмяна на главно разпределително табло, което ще се оборудва с краен изключвател тип 
(MX+OFF), за прекъсване на захранването при подаване на сигнал от пожароизвестителната 
система. Предвижда се монтаж на етажни метални електрически табла с изнесени 
ръкохватки. Подмеят се ключове, контакти и осветителни LED тела. В проекта е предвидено 
изпълнение на дежурно и евакуационно осветление.

За обекта са предвидени нова мълниезащитна и противообледителна инсталация.
Предвижда се монтаж на нова видео-домофон на инсталация, която включва външно 

устройство, което служи за двустранно предаване на аудио сигнал и предаване на видео 
сигнал посредством вградена камера.

Пожароизвестителната система ще се реализира с две адресни линии. Системата е 
реализирана на база на интерактивна пожароизвестителна система. Индикаторите са 
инсталирани над вратите на всички помещения.

Предвидената система за видеонаблюдение включва 3 бр. външни инфрачервени 
камери с вариофокален обектив 540 TVL и 1 бр. вътрешна цветна куполна камера.

Допълнителни мерки за защита от пожари:
От долната страна на дървената покривна конструкция в помещенията ще бъде 

монтиран окачен таван от гипсокартон е пожароустойчивост 45 мин.
Вратите на гардеробните помещения на първия етаж се предвижда да бъдат с 

пожароустойчивост бОмин, самозатварящи се.
На втория етаж се предвижда изграждане на допълнителна стена от гипсокартон с 

огнеустойчивост от 60 мин.
На третия етаж се предвижда поставяне на врата с огнеустойчивост
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект MBGI6RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне Л» BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване н развитие 2014-2020 -  СиалязГ, 

част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.___________________________________

Източното евакуационно стълбище с вити стъпала ще се използва само от 
последното ниво на евакуация само за 15 човека, като вратите, граничещи с него ще бъдат 
димоуплътнени.

Вътрешното остъкляване на помещенията в подпокривния етаж -  умивалня и спалня 
се подменя с ново -  А1 профил и двоен стъклопакет.

Проектирано е ново допълнително евакуационно външно стълбище.

> Осигуряване на достъпна градска среда:
От северозападната страна, от ул.“Училищна“ се предвижда изграждане на 

рампа за хора в неравностойно положение до главния вход на сградата. Рампата не пресича 
съществуващи шахти и е развита покрай съществуващата подпорна стена. Конструкцията и е 
от стоманобетон. Проектирането и е съобразено с изискванията на Наредба №4 от 
01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (Обн., 
ДВ, бр.54 от 2009г.; доп., бр.54 от 2011г.). На разстояние 40 см от края на рампата се 
изпълнява тактила ивица с ширина 60 см в контрастен цвят. От южната страна е предвидено 
и изграждане на втора рампа за хора в неравностойно положение за достъп до детските 
площадки. Съществуващата тоалетна на кота ±0,00 срещу главния вход на сградата се 
преустройва в тоалетна за инвалиди. За да се осигурят достатъчните габарити на 
помещението се измества преградната стена между предверието и тоалетната.

> Благоустрояване на имота
Предвидено е обновяване на настилките и озеленяване на пространството около 

сградата. Около цялата сграда ще бъде изпълнен нов водоплътен тротоар от плочи от 
вибропресован бетон.

За осигуряване на необходимите детски съоръжения се предвижда изграждане на 6 
бр. детски площадки по 50 м2 , оборудвани с всички необходими съоръжения съгласно 
Наредба №1 от 2009г.: пясъчници, детски съоръжения -  пързалки, метални люлки, кошчета, 
пейки, указателни табели. Детските съоръжения са монтирани върху противоударна 
настилка за детски площадки, а интерактивната площадка (за гимнастика и общи дейности) е 
на тревна настилка. Всички площадки ще бъдат отделени по между си със жив плет, с два 
входа, подход с ширина 1,0м съобразно Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г. на МРРБ и приетите европейско* 
стандарти.

Максималният срок за изпълнение на обекта от предмета на настоящата 
обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, е 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни. В офертата си сме се съобразили с тези изсквания, като предложения от нас 
срок, посочен в линейния график обхваща всички основни и съпътстващи дейности.

Срокът за изпълнение на СМР, включени в предмета на поръчката, започва да тече 
от датата на подписване на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2, съгласно Наредба № 3 / 
31,07.2003г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
за строежа и осигурена възможност за започване на изпълнението^г^т^^црчва със

•ч Г) ( с
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „.toBGl6RFOP00t-l.022-0002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .to BGI6RFOP00I-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .to BG16RFOP001-1.00I-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

съставянето и подписването на Констативен акт за приемане на строежа - Приложение № 15 
към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

1. ОПИСАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА

Ако бъде избран за Изпълнител на поръчката "АРТСТРОЙ" ООД ще изпълни в 
съответствие с параметрите на подадената от нас и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, 
техническата спецификация, остойностени количествени сметки, и в пълно съответствие с 
инвестиционния проект и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове 
строително-монтажни работи по проект: Обособена позиция 4. „Основен ремонт на 
Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“.

При изпълнение на поръчката Изпълнителят "АРТСТРОЙ" ООД предвижда да 
изпълни описаните по-горе дейности на следните етапи:

ЕТАП 1 - Подготвителни работи (Мобилизация, временно строителство и доставка 
на материали, Подписване на Протокол обр.2).

ЕТАП 2 - Строително-монтажни работи, включително подписване на необходимите 
протоколи, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

ЕТАП 3 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА 
ОБЕКТА. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА - Съставяне на 
строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; предаване на 
изпълнителска документация и подписване на Констативен акт Обр.15 за установяване 
годността за приемане на строежа съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството и демобилизация

ЕТАП 4 - Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване j ô. 
проявени дефекти през гаранционните срокове; (_

Изпълнението на отделните етапи на проекта включва следните дейности :

1.1. ОПИСАНИЕ НА ЕТАП 1 - Подготовка на строителството (Мобилизация, 
временно строителство и заявка/доставка на материали, Подписване на Протокол обр.2)

1.1.1. МОБИЛИЗАЦИЯ

1.1.1.1. Мобилизация на екипите за работа ____ _



ЕВРОПЕЙСКИ съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ^Н В(, ItKFOPOO1-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура • гр. Смолян", 
процедура за директно преОосташяне.»  BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани кланове за градско възстановяване и развитие 2014.2029-Смазан“, 

част от процедура .№ BGI6RFOPOOI-I.OOI-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 ■ 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 а

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с квалифициран и опитен инженерно- 
технически екип. който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на 
изискванията от Документацията за участие в обществената поръчка.

i  Основен инженерно-технически персонал
• Технически ръководител - технически правоспособно лице съгл. чл.163а от

ЗУТ.
• Специалист - контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ 

Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

• Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ), съгласно 
изискванията на ЗЗБУТ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството 
съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004г. на МРРБ.

I  Специализиран инженерно -  технически персонал
• Инженер -  конструктор -  диплома за завършено виеше образувание, 

образувателна степен магистър или еквивалентна, специалност строителство на сгради и 
съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, квалификация 
инженер.

• Ел. инженер - диплома за завършено виеше образование, образователна степен 
магистър или еквивалентна, специалност електротехника, електроснабдяване, 
електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер.

• ВиК инженер - диплома за завършено виеше образование, образователна 
степен магистър или еквивалентна, специалност водоснабдяване и канализация или 
еквивалентна, квалификация инженер.

• Инженер ОВК - диплома за завършено виеше образование, образователна 
степен магистър или еквивалентна, специалност отопление, вентилация и климатизация, 
топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер.

i Екип технически изпълнители

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с достатъчно наличната квалифицирана работна ръка 
по различните специалности. При необходимост "АРТСТРОЙ" ООД има на разположение 
и ще използва и допълнителни експерти извън посочените.

За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 9 бригади, както следва: 
о Бригада демонтаж - 10 човека 
о Бригада Конструкции - 10 човека 
о Бригада Архитектура - 25 човека 
о Бригада Монтаж ВиК инсталации 1 - 7 човека 
о Бригада Монтаж ОВиК инсталации 2 - 8 човека 
о Бригада Монтаж Електро -10 човека 
о Бригада Паркоустройство - 10 човека

Г. 7 А < t
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект MBG16RFQP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян ", 
процедура за директно предоставяне .№ BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура ЛЗ» BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г.

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с достатъчно собствена механизация за изпълнението 
на обекта.

Ще бъде мобилизирана следната механизация за изпълнение на обекта:

- Комбиниран багер
- Челен товарач
- Бетоновоз
- Бетонпомпа
- Иглен вибратор
- Самосвали
- Заваръчен апарат за метални конструкции
- Автокран до 3 м

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с конкретното техническото оборудване, както и 
документите, доказващи наличността й.

Фирмата е коректен партньор с редица местни фирми , с които си сътрудничи при 
изпълнение на подобни обекти. При необходимост може да наеме допълнителна техника, 
необходима в процеса на работа.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:
• Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
• Почистване на офисите;
• Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му 

със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната' 
площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Етапът на подготовка на строителната площадка обхваща периода от подписване на 
Договора между Възложителя и Изпълнителя до започването на фактическото изпълнение на 
Проекта предмет на Договора. Този етап е основен и от успешния старт, зависят крайните 
резултати и успешното постигане на основната цел на Възложителя.

През този период от време се извършат някои основни работи от Възложителя и 
"АРТСТРОЙ" ООД, а именно:

^  Предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнц^сЖ: \

о Бригада Вертикална планировка - 10 човека 
о Бригада Довършителни - 10 човека

i  Механизация

1.1.2. Подготвителни работи



f  f  A IH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „.SiBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смоляни, 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сиатян", 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

S  Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и 
извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, 
включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

•S Срещи предхождащи строителството
S  Временно строителство
S  Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли
S  Общи предпоставки и норми при същинското изпълнение на СМР
S  Утвърждаване на съобразената е РП (работния проект) актуализирана 

технологично-строителната програма от Консултанта и Възложителя.
S  Стратегията, която ще бъде приложена
S  Условия на работа
■S Правила за безопасност и общ правилник за обекта
■S Изисквания за сигурност
S  Противопожарна защита
S  Подаване на заявление до Кмета на община Смолян за издаване на 

разрешително за транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни 
маси

S  Опазване на околна среда дърветата и зелените площи
След одобряване от Строителния надзор на входа на обекта или друго място ще се 

постави и поддържа устойчива на атмосферните влияния означителна табела, е информация 
за името на обекта, източници на финансиране, вкл. логото и името на бенефициента.

Дейности по откриване на строителната площадка - съставяне и подписване на 
Протоколи Образец 2 „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството.

Подготвителните работи, които "АРТСТРОЙ" ООД ще извърши, включват:^*

Устройване на строителна площадка. (
Временното строителство, което "АРТСТРОЙ" ООД планира и ще реализира, като 

носи цялата отговорност по изграждането му, е в съответствие с действащото българско 
законодателство .

Преди започване на строителството "АРТСТРОЙ" ООД ще създаде временната 
строителна база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, 
преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база ще осигурим най-малко следните складови площи 
и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед 
изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

'ч. L U J / 0
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Проект ^t9RG16RFOP001-1.022-Q002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“ 

част от процедура № BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- Офис на изпълнителя - "АРТСТРОЙ" ООД ще изгради офис за свои 
собствени нужди и този офис няма да се премества до края на изпълнението на обекта. 
Офисът ще е стабилен и устойчив на атмосферни влияния, ще е добре обзаведен и осветен.

- офиси и битови помещения за персонала на обекта.
- Място за хранене -  ще се осигури място с необходимата големина за столуване

на работниците.
- Санитарни възли -  ще се използват тоалетни от сградите за работниците, както 

и за Строителния надзор, като се сключи и договор с ОДЗ. Ще се организира тяхното 
редовно почистване, за осигуряване на необходимите хигиенни условия на строителната 
площадка и строителната база.

- Други временни постройки и строителство:
- Склад за дребен инвентар;
- Склад за сглобяеми елементи;
- Открит склад за материали;
- Място за измиване на гумите на превозните средства;
- Временно ел. табло;
- Временна ограда;
- Място за паркиране на техниката;

Изпълнителят ще достави временните средства - скелета, ограждения, врати и др. 
необходими за ремонта. След приключването на периода на строителството те ще бъдат 
прибрани, площадката ще се евакуира и ще бъде оставена чиста и подредена.

Всички временни съоръжения по време на строителството -  временно 
водоснабдяване, временно ел. захранване и санитарни възли ще бъдат задължение на 
"АРТСТРОЙ" ООД, който ще ги координира и монтира в съответствие с местните власти 
или комунални фирми.

"АРТСТРОЙ" ООД ще ограничи своите дейности до определените граници на 
строителната площадка. При строителството и изграждането площадките ще се поддържат 
чисти , подредени и в безопасно състояние. Изхвърлянето на всички неизползвани материал^ 
и отпадъци, свързани със строителните работи е задължение на Строителя и

В случай че налага да бъдат наети терени, извън строителната площ 
изграждане на временната база ще ги наемем за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, "АРТСТРОЙ" ООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси 
и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
разчисти.

Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарии възли
Всички временни съоръжения по време на строителството ще бъдат задължение на 

"АРТСТРОЙ" ООД . Ние ще координираме и монтираме всички временни съоръжения в 
съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и гт.гпягнп агни™ 
местни норми и правилници.

осъществява на специално отделеното за целта депо.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „ MBGI6RFOP001-I.022-O002-C01 „Обшшаване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне.»  BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смазян“, 

част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 е

В продължение на цялата строителна работа Изпълнителят ще бъде отговорен за 
доставката на временно ел. захранване, ако такова му е необходимо.

Материалите, оборудването и инсталацията ще отговарят на наредбите, валидни към 
момента на изпълнение на Проекта в Република България. Спазването изискванията и 
детайли за обслужване на местната електрическа компания, ще бъде отговорност на 
"АРТСТРОЙ" ООД.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни 
повече, то те ще бъдат преместени и площадката ще се възстанови в първоначалното си 
състояние. Всички разходи във връзка е временните съоръжения, включително поддръжка, 
преместване и изнасяне, ще се поемат от "АРТСТРОЙ" ООД.

Временно водоснабдяване
Захранването с вода Изпълнителя ще направи от водопровода на сградите. 

"АРТСТРОЙ" ООД ще предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 
строителството, санитарните възли, полеви офиси.

Временно ел. захранване
За своя сметка "АРТСТРОЙ" ООД ще предостави, монтира, оперира и поддържа 

цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, офиси и извършване 
на проби. Ще предприемем всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. 
захранване от съществуващите сгради, като се постави временни електромери за отделно 
отчитане на ел.енергията. При приключване на работата в сградата, "АРТСТРОЙ" ООД , 
ще изключи системата за временно ел. захранване.

Санитарни възли
Изпълнителят ще предостави и заплати всички разходи за ползване на тоалетни и 

умивалници за нуждите на своите служители. Предвидена е доставка на химически тоалетни, 
ако няма възможност за ползване на съществуващите в сградата. Съоръженията ще 
поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.__ _ х

Временното захранване с електрически ток и вода ще бъде до временните i нат 
Строителя и Надзора и за нуждите на строителството. След приключването на 
строителството ще бъдат отстранени. Материалите и оборудването на инсталациите ще 
отговарят на наредбите, валидни към момента на изпълнение.

Доставка на материали
Съгласно представения линеен график мобилизацията на строителната площадка 

включваща заявка и доставка на необходимите материали на място.
Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови.

След приключване на работите по предмета на договора "АРТСТРОЙ" ООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съопъ-ж-рния Гг*-ттяпгч>*»
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Проект ^ MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолянт, 
процедура за директно предоставяне .№ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура .tt BG16RFOP00I-I.00I-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
почисти за своя сметка.

Ще се вземат всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън 
строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети 
и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум 
и други вредни последици от работите по предмета на договора.

Срещи, предхождащи строителството
След датата за влизане в сила, но преди началото на действителното строителство, ще 

се насрочат две отделни и различни срещи.
Първата среща ще включва Възложителя и "АРТСТРОЙ" ООД. Целта на тази среща 

е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране 
на изискванията, представяне на документа изисквани от Изпълнителя преди да започне 
работа, доставки на основно оборудване и приоритета, строителни процедури и всеки 
специфичен и уникален критерий, който ще се спазва или каквито и да са други въпроси, 
представени на строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата.

Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, 
ръководствата на учебните заведения, представители на експлоатационни дружества, а също 
така Изпълнителя и Консултанта. Основната цел е да се запознаят местните власти с 
работите, да се създадат контакти, улесняващи бъдещата организация на изпълнението.

1.2.3. Подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво (обр. 2)

На този етап експертите на "АРТСТРОЙ" ООД ще са се запознали подробно с 
всички проекти, ще е осъществена връзката със строителния надзор и ще бъдат извършени 
всички действия по ЗУТ за откриване на площадката.

Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за всеки строеж, "АРТСТРОЙ" ООД ще 
изготви информационни табели съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималнй^ 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни vsf. 
монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това. !

1.2. ЕТАП 2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Етапът включва всички Строително-монтажни дейности по изпълнение на обект 
Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“
описани по-долу и съобразени с Техническата документация на обекта.

Производствените процеси на обекта в общия случай обхващат извършването на 
монтажни и пусково - наладъчни работи.

( а с о т о
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Проект ^YfBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .Yt BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сналян 

част от процедура Л* BG16RFOP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Общото ръководство, координацията и контрола на всички процеси на обекта се 
извършват от Техническия ръководител на обекта.

Планиране и подготовка на дейността и ресурсите
Техническият ръководител на обекта се запознава със спецификата на обекта и 

проектите по всички части, видовете строителни и монтажни дейности, етапите и сроковете 
за изпълнението им.

Техническият ръководител на обекта подготвя следната документация към обекта:

- необходимата техническа документация.
- нужните форми, съгласно тази процедура - книгите за извършване на периодичен 

инструктаж по охрана на труда за обекта (ако има такива за обекта); други документи, 
съгласно изискванията на действащото законодателство.

Техническият ръководител на обекта е отговорен за създаването и поддържане на 
непрекъсната оперативна връзка с офиса на фирмата.

Планирането на дейностите за обекта се извършва въз основа на проектната 
документация на обекта, изискванията на сключения договор и утвърдената оферта.

Ръководителят на обекта въз основа на постъпилата документация за обекта и 
дадената оферта извършва планирането на необходимите материали и покупните изделия, 
чрез попълването на ” Заявка за закупуване ”, която се предава на Отг. отдел Търговски за 
изпълнение.

Техническият ръководител на обекта планира всяко посещение на обекта. За целта 
той определя необходимите човешки ресурси -  дни, брой хора и съответните специалисти за 
извършване на дейностите на обекта, нужните материали и начина на транспорт, като 
съгласува това със специалистите инженери по съответните части.

Техническият ръководител на обекта е отговорен за изпълнението на възложената 
работа по отделните етапи и за спазването на трудовата и технологична дисциплина в района 
на обекта. Той тговаря за охраната на труда и противопожарната охрана на обекта. 
Извършените инструктажи по охрана на труда се документират в ” Книга за ежедневен 
инструктаж по охрана на труда ”,

Изпълнението на възложените задачи за деня от строителите и монтажниците се 
документират от съответните изпълнители чрез "Опис за обект ” или ,.Протокол за < 
извършени дейности”. В Протоколът се записва присъствието на хората, извърше:

Материалите, закупени и постъпили направо на обекта се упоменават задължително в 
” Опис за обект ” при описанието на изпълнените работи.

Контрол по време на строително монтажните работи.
По време на строително монтажните работи всеки работник и монтажник отговаря за 

качеството на извършваната от него работа.
Техническият ръководител на обекта извършва контрол върху изпълнението на 

поставените дневни задачи.
Краен контрол на готовия обект
Крайният контрол представлява вътрешно приемане на обекта от комисия. Крайният 

контрол се изразява в:

работи, вложените материали, текущи проблеми и др.
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Проект rt№BG16RFOP00l-1.022-O002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян14, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян", 

част от процедура М  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.ча „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- общ оглед на обекта и инсталацията;
- проверка на документацията до момента;
- проверка на констатираните и отстранени несъответствия ( ако има такива ) при 

изпълнението на обекта;
- други;

Изпълнените СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително- 
монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В 
строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания 
към строежите и ще имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията 
и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

За изграждането на обекта ще се имат предвид и спазват следните основни изисквания:
> Всички видове СМР ще се изпълняват в съответствие с одобрения Технически 

проект, Нормативните актове и документи в строителството;
> При даването на строителна площадка е задължително участие на проектантите 

на обекта;
> Всяко намерение за промяна на проекта трябва ще се съгласува с проектантите 

по надлежния ред;
> Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и 

монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели;
> Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите- 

доставчици. Ще се прилагат съответните сертификати за съответствие;
е  Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта ще 

отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 
стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и 
изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;

Строителните материали ще отговарят на изискванията на действащите Български 
държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са вно<£ 
да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, 
отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали

"АРТСТРОЙ" ООД ще извърши всички работи във връзка със строежите в 
съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, при точно спазване на 
клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на 
Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти, съобразно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и вротщсрли по
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Проект \fBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образоватезна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .te BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република 
България, приложими към дейностите по предмета на договора.

"АРТСТРОЙ" ООД ще доставя и ще влага в строежа висококачествени материали и 
строителни изделия, определени в съответния проект. Същите трябва да отговарят на 
техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционните проекти, както и 
на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са 
придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за 
съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно 
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови 
нормативни актове, отностно тези видове документи

След приключване на строителните дейности по предмета на договора 
"АРТСТРОЙ" ООД своевременно ще демонтира от временната си база всичките си 
съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и 
невложени материали и ще я почисти за своя сметка.

"АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната 
среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за 
недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие 
замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора

1.3. ЕТАП 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 
НА ОБЕКТА. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Етапът включва Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната 
документация на строежа; предаване на изпълнителска документация и подписване на 
Констативен акт Обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба 
№ 3 /31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
демобилизация

1.3.1. Управление на обекта
Етапът включва всички дейности по управление и отчитане на изпълнението—на 

договора за Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, р(Г. ' 
Смолян“, описани в Документацията за участие в обществената поръчка и Проектодоговора.

При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор. "АРТСТРОЙ" 
ООД се задължава:

(1) Да спазва всички приложими Законови разпоредби, касаещи изпълнението на 
договора, клаузите на този Договор и неговите приложения, вкл. методология на изпълнение 
на СМР, разпределение на човешки ресурси, механизация и оборудване, организация на 
изпълнение, етапност и технологична последователност.

(2) Да осигурява възможност на упълномощените представители на Възложителя да 
упражняват контрол на обекта, вкл. върху работата на техниката, наличните материали и др.

(3) да осъществява необходимия контрол и представя на Възложителя необходимите 
документи за удостоверяване качеството на влаганите материали и готов^яйр^^кдия, в
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект \iBGItRFOP00l-1.022-0002-C0l „06а п и к  на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр Смолни *. 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2920 -  Смолян“, 

част от процедура М  BGI6KFOP00I-I.001-O39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програна „Региони в растеж“ 2014 -2020 г,___________________________________

съответствие с “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти” и всички действащи Български стандарти.

(4) В рамките на своите права по този договор да предприеме всички необходими 
действия за опазване на околната среда и подземната и надземната техническа 
инфраструктура и съоръжения.

(5) Да изпълнява допълнителните /писмени или устни/ разпореждания на 
Възложителя, възникнали в процеса на работа.

(6) Да изпълнява всички изисквания на Възложителя, свързани с качеството на 
изпълняваните работи и технологии на изпълнение и др., като за целта:

1/ в процеса на своята работа влага консумативи и материали, отговарящи на 
съответните нормативни документи.

2/ представя на Възложителя съответните протоколи и сертификати от акредитирани 
лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите 
нормативни документи.

(8) Да изпълнява нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране на участъка, в 
които извършва своята дейност.

(9) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността по време на строителните и 
ремонтните работи и да спазва изискванията по противопожарна охрана /ППО/ и 
здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

(10) Да поеме гаранционна отговорност за изпълнените от него работи съгласно 
условията на Договора

„АртсТРО И" ООД е длъжен да допусне Възложителя и общинските власти, и/или 
техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в 
съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на България и Европейската 
общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и 
други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

"АРТСТРОЙ" ООД е длъжен да предостави на служителите или представителите- 
на Възложителя и общинските власти достъп до местата, където се осъществява поръчката\ 
във връзка със строителните дейности по проекта, както и да направи всичко необходимо, 
за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на 
съответните органи, цитирани по-горе ще бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб 
на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 
място и ще са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнителят ще 
уведоми Възложителя за точното им местонахождение.

"АРТСТРОЙ" ООД се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички 
разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с 
изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след 
приключването на Оперативната програма.

При проверка на място от страна на Възложителя, "АРТСТРОЙ" ООД ще 
осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на 
документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.
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Проект „ MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 

процедура за директно предоставяне М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 
част от процедура Л* BG16RFOP001-I.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган в резултат на 
направена документална проверка или проверка на място, ще бъдат изпълнени в указания 
срок.

"АРТСТРОЙ" ООД ще спазва изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност при изпълнение на дейностите .

"АРТСТРОЙ" ООД се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане 
на ДОГОВОРА в сила да информира Възложителя за трите имена и данните на лицето, което 
ще бъде негов представител.

Представителят на "АРТСТРОЙ" ООД ще получава всички уведомления, 
инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по договора, 
освен когато договорът предвижда друго

При наложително отсъствие на представителя на "АРТСТРОЙ" ООД от 
строителната площадка, ще се назначи подходящ заместник, за което своевременно ще се 
уведомява инвеститорския контрол (ръководителя на проекта).

Във връзка с координацията на проектните и строителните работи и доставките и 
контрол на качеството "АРТСТРОЙ" ООД ще носи отговорност за координирането и 
подходящото изпълнение на строителните работи съобразно предложената с Техническото 
предложение организация и подход за изпълнение, в това число и Линеен график, както и 
разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна 
работа, включително и за всички подизпълнители на обекта.

При извършване на строително-ремонтните работи "АРТСТРОЙ" ООД ще 
прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат 
предварително прогнозирани "АРТСТРОЙ" ООД ще уведоми своевременно Възложителя.

Освен когато договорът предвижда друго "АРТСТРОЙ" ООД ще предостави 
цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото 
оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за 
изпълнението на възложената работа.

"АРТСТРОЙ" ООД ще носи отговорност за набавянето, транспортирането, 
получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и. 
материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителни^ 
работи.

1.3.2. Отчитане и предаване на обекта ^
Дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД трябва да организира за етапа на 

въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:
S  Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на 

строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, 
измервателни протоколи, помощни документи към АМП, снимки и други);

S  Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
S  Провеждане на изпитвания при завършване на обекта 
•S Мерки по опазване на околната среда;

"АРТСТРОЙ" ООД се задължава да спазва стриктно императивните норми на 
закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задотрфкелнире-
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Проект rr\fBG16RFGP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смоляни, 
процедура за директно предоставяне Л* BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура М BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г

предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието 
разпореждане се намират строителните работи.

Ако бъде избрано за Изпълнител "АРТСТРОИ" ООД се задължава и ще носи 
отговорност:

да изпълни договорените строително-ремонтни работи качествено и в договорения 
срок при спазване на Техническата спецификация , одобрените проекти и действащата 
нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и 
противопожарни норми.

да държи на обекта един комплект от работните чертежи и да ги предоставя, при 
поискване от Инвеститорския контрол за нанасяне и заверка на поправки по време на 
изпълнението на обекта.

по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати 
от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да 
отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.

своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които 
създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително- 
монтажните работи и други дейности на обекта.

да изпълни предмета на Договора и предаде обекта на Възложителя съгласно 
уговорените условия;

да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на проекто
договора и предвиденото им предназначение, съгласно договора и неговите приложения;

да спазва инструкциите, дадени от Възложителя съгласно настоящия проекто
договора, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва 
строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за 
изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на договора и 
гаранционния период;

да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали,“'! 
оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности^бт^ 
постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, 
отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния 
период;

да уведоми своевременно инвеститорския контрол(ръководителя на проекта) за 
каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на 
Възложителя или качествените критерии;

във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, 
регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за 
всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, 
вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до 
окончателното завършване и предаване на обекта на Възложителя в уговорения срок и 
степен на завършеност.
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Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на техниката, от датата на 
доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на 
Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по 
направената рекламация не по-късно от 8 (осем) дни. Срокът за изпълнение на ремонта е до 
24 часа, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за 
предаване на техниката за ремонт.

Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на техниката до 
сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

Редът и условията за извънгаранционното обслужване на техниката ще бъдат 
определени в допълнителен договор.

Техническа документация съгласно ЗУТ
След сключване на Договор за строителство Строителната документация се поверява 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. "АРТСТРОЙ" ООД ще поддържа на 
строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на ИНВЕСТИТОРСКИЯ 
КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) и сътрудниците му, както и от съответните държавни и 
общински институции.

На основание на задълженията си съгласно Договора "АРТСТРОЙ" ООД ще 
участва в подготовката на Констативен акт обр.15 и ще представи актове, протоколи, 
сертификати, декларации и др.,ще подготвя , съгласува и подписва актовете, протоколите и 
другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

При даване на строителна линия дава данните за нивелетните репери, посочени от 
отговорните органи;

Съставя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и тестове 
отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. Ние ще осигурим квалифицирани специалисти по 
всички необходими части, които да подготвят и да подписват протоколите за изпълнените 
строително -  монтажни работи;

Гарантира, че материалите, които се влагат на обекта, отговарят на Директива 
89/Ю6/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконови и административни 
разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти, Закона за 
техническите изисквания към продуктите и ЗУТ, чл. 169. При нужда да инспектира и 
провеждането на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с 
цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;

Протоколите и Актовете , които трябва да изготвяме съгласно изпълнението на 
Работната програма са следните:

S  Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
за новото строителство -  протокол обр.2.

S  Откриване на строителна площадка -  протокол обр.2 за cjpofjpjrre* които 
представляват преустройство и реконструкция.

(
С 0086 N



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
1'Г •» A I ■* П •< А П Р П Г  Р А М А

Проект 4tBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян\  
процедура за директно предоставяне .Sf BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура Д| BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.на „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

S  Получаване на заверена заповедна книга за строежа -  Приложение 4 (обр.4) от 
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

S  Актове за уточняване и съгласуване на строителния терен е одобрения 
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежите (приложение № 5 от Наредба 
№ 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

S  Актове за приемане на земната основа и действителните коти на извършените 
изкопни работи (приложение № 6 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството) за новото строителство;

^Констативни актове обр.З за установяване съответствието на строежите е 
издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен олан е приложен по 
отношение на застрояването (приложение № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството)

S  Актове за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и 
елементи на строителните конструкции (приложение № 7 от Наредба № 3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) за новото строителство;

S  Проверка и заверка на контролните нива на протоколи обр.2 -  кота изкоп, кота 
цокъл, кота корниз (стреха) и кота било

S Актове за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 
подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по части 
В и К; Конструкции; пътна и др. за всеки строеж поотделно(приложение № 12 от Наредба № 
3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

S  Актове за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

S  Протоколи за 72-часови проби
^  Подписване на Констативен акт обр.15

Заповедна книга за строежа - Всички предписания и заповеди, свързани е 
изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните 
контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната 
книга на Строежа, която ще се съхранява на строежа от нас. Лицата, издали предписанията^, 
респ. заповедите, задължително ги подписват и датират. Предписанията и заповед 
вписани в заповедната книга, са задължителни за "АРТСТРОЙ" ООД .

Ако считаме, че заповедта противоречи на договора или предписанието на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА не е изпълнимо, то имаме право в 3-дневен срок от 
тяхното издаване да впишем мотивиран отказ в заповедната книга.

В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то в 3-дневен 
срок може да направим възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им 
строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите- прилагаме всички актове, протоколи, дневници, 
декларации за съответствие на вложените строителни продукти , сертификати и други 
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на т
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изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.; С тях се 
доказва контрола на качеството на изпълнените СМР и влаганите строителни продукти, 
документи,

Екзекутивни чертежи - Под "екзекутивни чертежи" ще се разбират чертежи, 
описания, изчисления, съгласувателни писма и записи и всякаква друга документация, която 
обосновава извършените отклонения от първоначалните проектни документи;

След завършване на обособима част от СМР или по инструкция от страна на 
Консултанта, както и след изпълнението на Строежа сме длъжни да изготвим и предадем на 
Консултанта за проверка Екзекутивна Документация. Разходите по изготвянето на 
екзекутивната документация са бъдат предвидени в Цената за изпълнение на договора. 
Екзекутивната Документация ще показва точните местоположения, размери и детайли на 
работите, както са изпълнени, както и всички разлики между изпълненото и проектната 
документация. Екзекутивната документация, отразява несъществените отклонения от 
съгласуваните проекти от изпълнителя по смисъла на чл. 154 от ЗУТ. В случай, че няма 
разлики между изпълненото и проектната документация, копия от съответната 
документация, може да бъдат обозначени като Екзекутивна Документация;

"АРТСТРОЙ" ООД ще предаде на Възложителя Екзекутивна Документация на 
хартиен носител и 2 бр. на ел. носител, заверена от проектантите и останалите страни, 
изброени в ЗУТ, преди (или като част от) искането си за издаване на констативен протокол 
образец 15, както за етапи, така и за цялостното приемане на СМР;

Работите и техните части няма да бъдат считани за завършени, докато съответната 
Екзекутивна Документация не бъде представена на Консултанта.

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 
следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, 
Техническите спецификации, утвърдения План за управление на качеството, както и всички 
приложими Законови разпоредби.

Качеството на изпълнените СМР, както и на доставените Строителните продукти и 
оборудване , се установява с:

1. Протоколи за изпълнено СМР / обр. 191,
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените
4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

документация към Разрешението за строеж;
5. протоколи от проверки извършвани от органите на Възложителя.
Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:
1. от Строителния надзор при осъществяване на непрекъснат строителен надзор по 

време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Консултанта с Възложителя;

2. от Проектанта, при изпълнение на авторски надзор;
3. от Възложителя -  чрез екип за управление на проекта и/или упълномощен 

експерт, представител на Възложителя;
В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените 

СМР или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лино^чюлучижГ

г с  
L V.
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разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се 
отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за 
които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството 
ще бъдат задължителни за Страните.

Предаване на строежа:
При завършване на обекта съгласно приложената техническа документация 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да 
приеме извършената работа.

Приемането на извършеното строителство се извършва с констативен акт 
/протокол/акт обр. 15 за извършени строителни работи/, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в който се 
посочва дали обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената 
екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и 
условията на настоящия договор, и се описва извършената работа: количеството на 
строителни работи, качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните 
съоръжения, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните 
недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се 
прилагат протоколите за успешно проведени единични изпитвания на съоръженията, 
сертификати за качество на използваните материали, отчет за действително извършените 
разходи за изпълнение на строителните работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
"АРТСТРОЙ" ООД и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за 
изплащане на строителни работи, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Когато за обекта или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, 
приемането се извършва след успешното им провеждане.

Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им се извършва 
съгласно нормативните изисквания.

Некачествено извършените работи извън установените изисквания и нормативи се 
поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка след съставяне на протокол за некачествено 
извършени работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняван

Ако е налице завършване на СМР от страна на "АРТСТРОЙ" ООД и са изп 
всички други задължения по Договора, уведомяваме писмено Възложителя и Консултанта за 
готовността си да предаде Строежа на Възложителя. Трябва да се даде предизвестие до 
Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за датата, след която "АРТСТРОЙ" ООД ще бъде готов 
да проведе всяка една от Пробите при Завършване.

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя 
Констативен акт Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 
176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се 
предава от "АРТСТРОЙ" ООД на Възложителя.

"АРТСТРОЙ" ООД се задължава в определения му срок да изпълни предписаните 
работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в Констативен акт - 
Образец 15.

недостатъците.
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Проект ^ \sBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне М BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян “ 

част от процедура № BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 
него) (приложение № 15)

Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се подписва от възложителя, 
проектаните по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен 
надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен 
надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от 
лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и 
строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

- описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, 
документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации 
за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по 
съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., 
доказващи правилността на изпълнението, и др.;

- данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във 
вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 
неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 
издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да 
бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

- доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 
- 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.

1.3.3. Отчитане на изпълнените СМР

Работите се измерват в мерни единици, както е посочено в позициите на 
договорните Количествени сметки. Работите или части от работа предмет на измерване и 
плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат 
напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи; 
материали и операции, необходими за изпълнение и завършване на работите.

Измерване на извършените работи
Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството, ще 

бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. 
Представители на Изпълнителя и Възложителя, ще определят чрез измерване на обекта 
действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи 
ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на 
изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и 
часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако 
Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, 
че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измереище. и одобрени от 
Възложителя количества работи.
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Проект „.\iBG16RFGP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .1» BGI6RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растежи 2014 -2020 г.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са
необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, той следва да 
уведоми незабавно Възложителя.

Документи по измерването на извършените видове работи.
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните 

документи:
о Актове и протоколи, съставяни по време на строителството;
о Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;
о Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани 

извършените работи ако е предоставена такава;
о Други релевантни документи.

След приключване на работите по предмета на договора "АРТСТРОЙ" ООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси 
и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
почисти за своя сметка.

"АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната 
среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за 
недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие 
замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора

Ще възстановим всички площи и имоти повредени или нарушени от нашите 
действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху 
собственост, в резултат на работата по този проект, Изпълнителят ще носи отговорност за 
всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди 
започване на работа, Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в 
съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

"АРТСТРОЙ" ООД ще осигури доставката, поставянето, инсталирането, 
свързването с други инсталации на оборудването, а когато е необходимо да осъществи ьт 
приемните изпитвания. (

"АРТСТРОЙ" ООД се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по Наредба №2 
от 31.07.2003г.

Гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са съгласно 
техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този 
договор и при спазване на минималните изисквания на Н '  * * “ - - - -  2 qq3  Г- за

1.3.4. Демобилизация на строителната площадка

4-ЕТАП 4. ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА (ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА ДЕФЕКТИ В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ
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Проект „ \tBG16RFOPOOl-l.O22-0OO2-COl „Обновяване на енергийната ефективност на образоватезна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP061-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура Л# BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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

Гаранционните срокове за отделните обекти започват да текат от датата на 
въвеждане в експлоатация на съответния обект.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за 
която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото 
законодателство, или констатирано договорно нарушение.

Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от 
представители на петте страни и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за 
отстраняването им.

Ако се появят дефекти при изпълнение на строително-монтажните работи в 
гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на 
констативен протокол със срокове за отстраняване на дефектите. В срок до 3 дни след 
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите 
в минималния технологично необходим срок.

Гаранционният срок на доставеното оборудване за обекта започва да тече от датата 
на подписване на протокола за доставката и монтиране на техниката и попълване на 
гаранционните карти.

Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на техниката, от датата на 
доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на 
Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по 
направената рекламация не по-късно от 8 (осем) дни. Срокът за изпълнение на ремонта е до 
24 часа, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за 
предаване на техниката за ремонт.

Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на техниката до 
сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

Редът и условията за извънгаранционното обслужване на техниката ще бъдат/ 
определени в допълнителен договор.

_______2. ОПИСАНИЕ НА СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ______________

2.1. ОПИСАНИЕ НА СМР
При изпълнение на строително-монтажните дейности на обекта "АРТСТРОЙ" ООД 

ще изпълнява следните основни видове СМР съответно по обект:
ЗА ОБЕКТ - Обособена позиция 4. «.Основен ремонт на Детска градина 

„Буратино“, гр. Смолян“,
Ще се изпълнят следните видове строително-монтажни работи в дадената 
последователност по части:

I ЧАСТ: ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И РАЗРУШАВАНЕ

лр.29
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Проект „\»BGl6RFOP00l-l.022-0002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян**, 
процедура за директно предоставяне BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 — Смолян 

част от процедура № BGI6RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020**, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.на „Региони в растеж“ 2014 -2020 л

II ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 
Настилки
Облицовки 
Врати и прозорци 
Фасади
Железарски работи 
Покривни работи 
Бояджийски работи

III ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ 
Конструкции евакуационно стълбище 
Конструкции сграда

IV ЧАСТ: ВиК 
Сградна канализация 
С граден водопровод 
Канализация 
Външна канализация 
Водомерна шахта

V ЧАСТ ЕЛЕКТРО 
Силова инсталация
Мълниезащитна и заземителна инсталация 
Противообледенителна инсталация 
Пожароизвестителна инсталация 
Видеонаблюдение 
Видеодомофон
VI ЧАСТ: ОВК

VIII ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО 
Озеленяване
Архитектурни елементи

IX ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Подробната последователност на изпълнение на отделните видове СМР е дадена в 
Линейния календарен график

VII ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (
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Проект m.WMtl6RFQP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образоватезна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .Ю BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна прагра.ча „ Региони в растеж" 2014 -2020 л

Технологичната последователност на строителните процеси зависи от датата на 
стартирането им.

• Изпълнение на стоманена конструкция на евакуационно стълбище:
За направа на металната конструкция ще се използва стомана клас S235JR. Ще се 

използват кухи, квадратни и правоъгълни кутиеобразни сечения, свързани посредством 
заваръчни шевове. Бетонът на сградата е в добро експлоатационно състояние с якост около 
20 МРа, което позволява стълбището ще се анкерира в нея посредством инжекционни анкери 
М10 кл.8.8. Стълбището ще се фундира върху единични фундаменти с размери 75/75см и 
75/1 ООсм посредством еднакви анкерни групи. За осигуряване на пожарна безопасност 
стълбището ще се обмазва с два слоя алкиден грунд, като първия се полага по профилите 
преди монтаж, а втория слой след монтажа на стълбището. Общата дебелина е 80 микрона. 
Стълбището ще се покрие с плоскости от плътен поликарбонат с дебелина съгласно проекта.

Ще бъде използвана стомана клас S235JR, В500В. Конструкцията на съоръжението ще 
бъде заготвена в максимална степен в заводски условия. Ще осигурим високо квалифициран 
персонал, притежаващ достатъчен опит, необходимите сертификати и паспорти за 
изпълнение на заваръчни работи. Ще се води дневник на изпълнение на заваръчни работи. 
Цялостната строителна дейност по конструкцията на евакуационното стълбище ще се 
ръководи от специалист инженер -  конструктор

• Подмяна на съществуваща стара дограма:
Съществуващата дървена/метална дограма ще се демонтира. Ще се достави нова PVC 

дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 Wm2K и А1 дограма с прекъснат термомост 
с коефициент на топлопреминаване 2,00 Wm2K. Монтират се крепежните елементи, след 
което дограмата се нивелира хоризонтално и вертикално. Фиксирането на рамката се 
осъществява чрез пластмасови, дървени трупчета и метални планки. Рамката на прозореца се 
дюбелира и уплътнява с монтажна пяна. Прави се вътрешно обръщане на дограмата, 
нивелира се и се монтира вътрешен подпрозоречен перваз. Стените около прозорците се ■ 
шпакловат, измазват се и се боядисват с латекс.

• Топлинно изолиране на външни стени:
Топлоизолирането на външните стени на сградата ще се осъществи с 

топлоизолационна система тип EPS с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност 0,035 
W/mK. Около прозорците ще се използва топлоизолационна система тип XPS с дебелина 2см 
и коефициент на топлопроводност 0,030 W/mK. Топлоизолирането по цокъла на сградата ще 
се осъществи с топлоизолационна система тип XPS с дебелина 5см и коефициент на 
топлопроводност 0,030 W/mK.

Основата, върху която ще се полага топлоизолацията ще бъде с достатъчна 
носимоспособност, плътна, почистена и несъдържаща вещества, които намаляват 
сцеплението - прах, смазки и други. Плоскостите ще се лепят върху основата посредством 
лепило. То се нанася по периферията на плоскостта на около 2 см от ръбовете и по една

З.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
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ивица в средата на плоскостта. Веднага след нанасяне на лепилото плоскостта се залепва по 
стената, подравнява се и се притиска.

При полагането на плоскостите около прозорците и вратите, те се подреждат така, че 
да не се образува фуга по продължение на ръбовете на прозорците с цел да се избегне 
появата на пукнатини в мазилката. При ръбовете на прозорците задължително се закрепват 
цели плоскости. Затова те се изрязват така, че ъгълът на прозореца влиза в зарязания ъгъл на 
плоскостта. Плоскостите се разполагат е разминаване между съседните редове, така че 
съединителните фуги да не съвпадат.

За фиксирането на топлоизолационните плочи ще се използват дюбели. 
Топлоизолационните плочи се фиксират с елементи за механично закрепване след стягането 
на лепилото. Дюбелите се разполагат в ъглите на всяка плоскост. Те се вкарват в пробитите 
за целта отвори на дълбочина 5-6 сантиметра в конструктивния слой на стената при плътни 
материали и на 8-9 сантиметра при материали с кухини.

При наличие на фуги между плочите, те се запълват с тънки ивици, изрязани от 
самите плочи.

След фиксирането на стиропорените плоскости преминаваме към полагането на 
стьклофибърна мрежа. Ъглите около прозорците и вратата се нуждаят от допълнително 
усилване с наклонени парчета мрежа от фибростъкло с размери не по-малки от 35x25 см. 
Допълнителното укрепване предотвратява образуването на пукнатини в ъгловите участъци.

Рамките на прозорците и вратите се защитават със специални ъглови PVC профили с 
вградена фибромрежа.

Прави се двукратна шпакловка.
Полага се полимерна мазилка. Мазилките ще се нанасят при температури между 5 и 

25 градуса Целзии и влажност на въздуха под 80%. Основата няма да бъде изложена на 
директна слънчева светлина. Измазването и структурирането на мазилката ще се извършва в 
една технологична операция без прекъсване, от ръб до ръб.

• Топлинно изолиране на покрив:
Демонтират се ламаринените обшивки по бордове и олуци. Бетонните кереми 

свалят, почистват и сортират. Демонтира се дървената конструкция и челните дъски. 
Монтира се нова дървена двойна скара, след което се полага топлоизолация от XPS с 
дебелина 5см и коефициент на топлопроводност 0,030 W/mK, като тя ще се монтира между 
дървените ребра чрез накована през тях тел през 20 см. Над ребрата се полагат 
пароизолационно PVC фолио 200 g/m2 и подкеремидено дифузионно отворено усилено 
фолио, след което се нареждат керемидите. Следва монтаж на челни дъски, олуци, 
надолучни поли, водосточни вертикални клонове и обличане на комините с ламарина.

•Довършителни работи:
• Подмяна на подови настилки:
След демонтаж на съществуващите настилки ще се положи изравнителна циментова 

замазка с дебелина 3 см по подове на предверие на първия етаж, втори, подпокривен етаж, 
стълбищните рамена и санитарните помещения.

В санитарните помещения ще се положи хидроизолация.
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Върху почистена, гладка и равна основа ще се полагат новите настилки от 
гранитогрес и теракот. Залепването на плочките се осъществява посредством лепило. Фугите 
между отделните плочки ще бъдат на не повече от 4 мм.

Съществуващата мозайка ще се обработи и почисти.
Ламинираният паркет се полага върху идеално равен под. Разликите от около 2 мм се 

компенсират със специална подложка. Основата ще бъде суха, обезмаслена и обезпрашена. 
Ламинатът ще престои 48 часа в помещението, за да се климатизира. Посоката на редене ще 
бъде перпендикулярна на прозореца, за да не се виждат сглобките. Задължително се оставя 
отстояние от стените около 8 - 1 5  мм, за да се избегне издуване на настилката при случайно 
овлажняване, монтират се и первази.

• Облицовки, мазилки и боядисване:
На местата, където има компрометирана мазилка по стени ще се изкърпи с нова 

вароциментова мазилка. Стените в санитарни помещения ще се измажат и ще се изпълнят 
облицовки от фаянс с височина 1,60м.

При прокарване на нови инсталации и обръщане около прозорци и врати ще се 
изпълнят нови мазилки, шпакловки и ще се боядиса двукратно с латекс или боя по стени и 
тавани съгласно проекта.

• Направа на временни подходи:
Ще осигурим за наша сметка и оформим временни подходи към сградата, които ще 

осигурят свободно преминаване на строителната техника и механизация.
• Направа на изкоп:

Ще използваме за извършване на изкопните работи точната и качествена механизация 
за добрите и точни методи на работа, които ще отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване. Ние ще сме отговорни за поддържането на качеството на 
подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще 
бъдат в съответствие с изискванията на необходимите стандарти.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят ще освободи зоната за работа от- 
всички свободно течащи води. Л

При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано максималното, 
отводняване на изкоп по всяко време.

Ще изградим такива временни водоотводни съоръжения, които ще гарантират 
бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще 
продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, 
разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат 
складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи няма да се допуска смесване на подходящ с 
неподходящ материал.

Изпълнените изкопни работи ще бъдат по начин, който ще гарантира целостта на 
откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване ще 
са за наша сметка.
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Изкопите за основи и канали ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните 
работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването на 
обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на 
място.

Изкопите, изискващи обратна засипка ще останат открити само за необходимия 
минимален период.

• Кофражни работи:
Изпълнението на кофражите и скелето ще осигурят поемането на предвидените в 

проекта постоянни товари без опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те ще 
осигуряват предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече 
изпълнени носещи конструкции.

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 
стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За 
целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да 
бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности няма да имат огъвания и 
изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли 
ще бъдат прави, вертикални и точни.

Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-
10 мм.

Кофражът ще се изпълни така, че включително и при съединенията на плоскостите му 
и в цялата готова конструкция, няма да се получи изтичане на разтвор, като ако е 
необходимо ще се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови 
повърхности ще бъде такава, че ще се избегне образуването на прагове.

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите 
и местоположението.

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите 
позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; __

В бетоновото покритие няма да останат метални части от каквито и да е закрепващи 
приспособления за кофража. £  ^

Кофражът се обмазва, като видът обмазка ще бъде подбран за съответния вид кофраж. 
За цялата площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по 
повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. 
Използва се минималното необходимо количество и ще се получи лесно сваляне и ще се 
избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката няма да влиза в контакт с 
армировката.

Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да 
се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от кофража 
и подпорите е изцяло на строителя.

Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост 
съгласно нормативната уредба.
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Грубите неравности няма да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като 
максимално допустимо отклонение от права линия 1м няма да са над 5 мм. Стърчащите 
мустаци се почистват и заглаждат.

Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража ще са 
еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете се 
изглаждат с радиус 25 мм.

При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или 
метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично почистване 
от гвоздеите, очукване на полепналия бетона.

Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се 
извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал, 
кофражни платна и подпори (дървени и метални).

Техническия ръководител и специалиста инженер - конструктора контролират 
спазването на геометричните размери съобразно кофражните планове.

Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт 
обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на 
армировъчните работи.

• Армировъчни работи:
Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на армировъчни 

работи, ще съответстват на предписаните в проекта и ще притежават сертификати.
Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и монтира в пълно 

съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг ще 
става само чрез разрешението и съгласуването с проектанта. Това ще бъде отразено в 
екзекутивния чертеж и Заповедната книга.

Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска от -10 
°С. Монтажа на армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план.

Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва-̂  
техническия ръководител и специалиста инженер - конструктора и включва: входящ контрол 
при доставяне на заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния проект и1 
външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и укрепването на 
армировката.

Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката ще отговаря на 
предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното 
покритие, то ще бъде в границите от 0 до + 5 mm.

По повърхността на армировката няма да има вещества, които могат да окажат вредно 
влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 
повърхността на армировката ще се проверява преди монтажа й.

Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.
Проектното положение на армировката в кофражната форма ще се осигурява срещу 

преместване и ще се проверява преди бетониране.
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Проект „ MBG16RFQP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .№ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смоляни, 

част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж1“ 2014 -2020 г.

Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с 
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството.

• Бетонови работи:
Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси ще отговаря на 

изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата смес ще се осъществи в 
сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 
обекта. Съставът на пресния бетон няма да променя строителната площадка. Няма да се 
допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода.

Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 
°С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 
бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др.

Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, измиване на 
контактните повърхности с вода.

При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес става 
непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се 
разстила и избутва ръчно.

Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени вибратори. 
Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон ще продължава дотогава, 
докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Няма да се допуска разслояване на 
бетона в следствие вибрирането му.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията 
от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) 
при високи температури чрез напръскване и поливане с вода.

Декофрирането на бетона ще се извършва при достигане на предписаните в проекта 
условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 
втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха Щ 
%), се спазват минималните срокове за декофриране. ,

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще' 
се спазват следните изисквания:

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и 
други механични въздействия.

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено 
слънчево въздействие и мраз.

- Бетонът да отлежава във влажна среда.
- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.
- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка 

няма да се допускат.
- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон 

ще се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна 

температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0°

С С С 0 3 Q
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Проект „\iBGl6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Си олян“, 

част от процедура .If BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", които се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

С, ще се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 
стоманобетонни работи при зимни условия.

Бетонът за укрепване на плочите ще бъде самоуплътняващ се С25/30, със 
суперпластификатор 0,45% от съдържанието на цимента, като рецептата по изготвянето му 
ще бъде предварително съгласувана и одобрена от Възложител и Строителен надзор.

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка 
ще се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

• Електроснабдяване и осветление:
Работата по електрическата инсталация трябва ще бъде осъществена в съответствие с 
изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи 
електрическите уредби и съоръжения. За този вид монтяж ще отговаря специалиста инженер 
Електро

• Монтаж на полиетиленови тръби:
Съединяването на тръбите ще се извърши посредством челна заварка. При челното 

заваряване се използва специална заваръчна машина с нагряваща плоча („огледало“) за 
нагряване на краищата на тръбата до точката на топене. При изълнение на заварката ще се 
спазвят следните правила: правилно изравняване на тръбите по оста; контрол и корекция на 
евентуалното овално деформиране на краищата на тръбите; почистване на заваряемите 
повърхности на машината и фрезата; спазване на специфичното налягане за 
предварителното загряване; спазване на времето за предварително загряване, заваряване и 
охлаждане и други.

• Мълниезащита инсталация и заземление на главно ел. табло:
Ще се монтира самостоятелно защитно заземление с поцинкована шина 40/4мм, 

положена в замазка и в съществуващ изкоп. Мълниезащитната инсталация ще се изпълни с 1 
брой мълниеотвод с височина Зм, доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMeSi 0.5 
и/или медно въже, като всички връзки ще се изпълнят със специални поцинковани

Ще бъде изграждена нова водомерна шахта и нов водомерен възел. Ще се монтира 
нов перилен водомер DN 25, Qnom=3,50 mlh, Qmax=7,00 mlh.

Изцяло се подменя ВиК инсталация за студена, топла и циркулационна вода. Ще се 
монтира нов централен комбиниран бойлер от 300 литра, за който е предвидена инсталация 
за битова гореща вода. Водопроводните тръби се подменят с нови полипропиленови тръби с 
диаметър Ф20, Ф25 и Ф32мм, топлоизолирани с полиетиленова пяна с дебелина 9 мм и 
минерална вата. На всяко отклонение се монтират спирателни кранове.

Ще се подмени цялата етажна хоризонтална канализационна система с нови, PVC 
тръби Ф50, Ф110 и Ф160мм.

Всички канални щрангове завършват с противовакуумна клапа монтирана на 2,5 м 
над пода на нивото, на което е последното етажно включване.

Подменя се сградната вкопана канализация и всички нови канални щрангове се 
включват в нея.

Водосточните тръби се включват с тръбна разводка в най - бли^й^т^дсрв отток.

клеми.
В и К  инсталации:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
• i f  Р  А I ИП  и  А П-» :  -  А МА

Проект „ \fBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Счоляни, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Ще се подмяна съществуващата система с термопомпена система за отопление 
въздух/вода с параметри на топлоносител -  вода 75-65 °С. За целта ще се монтира 
двустъпална хладилна машина, разделен тип (външно-вътрешно тяло). Външното тяло 
извлича топлината от околния външен въздух. Топлината се предава до вътрешното тяло 
(хидробокс) чрез хладилен агент. Вътрешното тяло загрява вода за топлоносител на 
отоплителната инсталация. Така избраната система ще има възможност да поддържа 
номинална отоплителна мощност при външни температури до -15 *С. Термопомпата е с 
инверторно управление и ще може автоматично да проследява промените в топлинния товар 
и да коригира температурата на водата спрямо тях и външната температура.

Терморомпеният агрегат на директно изпарение външно тяло е с параметри при 
външна температура -17 С Qot = 28 kW, Nen = 16,6 kW. Терморомпеният агрегат на 
директно изпарение вътрешно тяло е с параметри Qot = 14 kW и е в комплект с вградена 
циркулационна помпа с параметри дебит Q = l,32m3/h и напор Н=90кРа.

Разширението на водата при загряване ще се поема от разширителен съд с обем 100 
литра. Пълненето на инсталацията е осигурено чрез група за автоматично пълнене.

Отоплителната инсталации представлява система с хоризонтална и вертикална тръбна 
разводка с принудителна циркулация на топлоносителя. Връзката между разпределителната 
мрежа и отоплителните тела ще става посредством вертикални щрангове. Предвиден е 
монтаж на алуминиеви радиатори с глидери с височина 500мм , окомплектовани с 
радиаторени винтили с термо глава, секретен винтил, автоматичен обезвъздушител и 
конзоли за монтаж. Всички тръби ще бъдат полипропиленови с алуминиева вложка, 
изолирани с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм.

Ще се направи инсталация за топла вода с използване на 10 слънчеви колектори 
1000/2000 мм разположени на покрива на сградата. Тя ще бъде индиректна с независим 
циркулационен кръг на гликол (колектори-бойлери). Тръбните връзки са от колекторни 
тръби Ф35/1. Същите се изолират с обвивка от минерална вата с дебелина 50мм покрити с 
алуминиево фолио. Ще се монтира и бойлер от 500 литра с две серпентини . f( 
електронагревател, разположен в техническото помещение на кота ±0,00.

I
• Осигуряване на достъпна градска среда:

От северозападната страна, от ул.“Училищна“ ще бъде изградена рампа за хора в 
неравностойно положение до главния вход на сградата. Рампата не пресича съществуващи 
шахти и е развита покрай съществуващата подпорна стена. Конструкцията и е от 
стоманобетон. Проектирането и е съобразено с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. 
за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (Обн., ДВ, бр.54 от 
2009г.; доп., бр.54 от 2011г.). На разстояние 40 см от края на рампата се изпълнява тактила 
ивица с ширина 60 см в контрастен цвят. От южната страна ще се изгради и втора рампа за 
хора в неравностойно положение за достъп до детските площадки. Съществуващата тоалетна 
на кота ±0,00 срещу главния вход на сградата се преустройва в тоалерл тя нцвалиди. За да се

ОВиК инсталации



Проект ^i*BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян “ 
процедура за директно предоставяне Л# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .У» BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

осигурят достатъчните габарити на помещението се измества преградната стена между 
предверието и тоалетната.

• Благоустрояване на имота
Ще бъдат подменени настилките и ще се подобри озеленяването на пространството 

около сградата. Около цялата сграда ще бъде изпълнен нов водоплътен тротоар от плочи от 
вибропресован бетон.

За осигуряване на необходимите детски съоръжения ще се предвидят изграждане на 
6 бр. детски площадки по 50 м2 , оборудвани с всички необходими съоръжения съгласно 
Наредба №1 от 2009г.: пясъчници, детски съоръжения -  пързалки, метални люлки, кошчета, 
пейки, указателни табели. Детските съоръжения са монтирани върху противоударна 
настилка за детски площадки, а интерактивната площадка (за гимнастика и общи дейности) е 
на тревна настилка. Всички площадки ще бъдат отделени по между си със жив плет, е два 
входа, подход е ширина 1,0м съобразно Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г. на МРРБ и приетите европейски 
стандарти.

• Временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли
Всички временни съоръжения ще се предоставят от нас. Строителят ще координира и 

монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или 
комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници. При приключване на 
работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те ще бъдат преместени 
и площадката ще се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с 
временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от нас.

Строителят ще предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 
строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и ще осигурим вода за промиване 
на тръбопроводите и за проби. _  J

За наша ще предоставим, монтираме, оперираме и поддържаме цялата система, нужщГ 
за временно ел. захранване за строителните цели, полевите офиси и извършване на ^^рби^ 
При приключване на работата в района. Координирано с ел. компанията, ще изключим и 
преместим системата за временно ел. захранване. Системата за временно ел. захранване 
използва генераторни станции, то тези станции ще са шумоизолирани от съседните домове 
чрез специална преграда.

Б. ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И МАТЕРИАЛИ

III. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
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Проект ^ \iBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Сналян 
процедура за директно предоставяне .М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сналян 

част от процедура .If BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж"  2014 -2020 г.

След отчитане спецификите на обекта, характеристиките и местоположението на 
терена, сме предвидили поетапно и паралелно изпълнение на СМР по отделните части на 
проекта и внедряване на иновативни методи и техника на работа. Ще се работи на отделни 
работни участъци и условно разделени подобекти, което да позволи паралелното започване и 
изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни участъци.

Общи положения
Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с 

изработените и утвърдени инвестиционни проекти.
Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще 

бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други 
разпоредби, на които следва да отговарят.

При изпълнението на СМР ще се актуват и изплащат действително извършените 
количества по единични цени, както са дадени в нашето тръжно предложение. 
Възложителят, проектантът и строителният надзор /или техни упълномощени представители/ 
ще имат осигурен постоянен достъп до работната площадка. Всички обстоятелства, свързани 
със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни 
и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове 
за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от 
представителите на участниците в строителния процес със съставянето на съответните 
актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от

Строителните материали се складират на местата, посочени в стро] 
ситуационния план. Материали, опасни или застрашаващи здравето на работещите, бе 
обезопасяват съгласно плана по безопасност и здраве. За разтворите задължително се ползват 
инвентарни форми против разпиляване. Тежката строителна механизация напуска обекта с 
почистени гуми, а по преценка на Общината на обекта се монтира мивка за измиването им. 
Работата ще се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато 
временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора 
трябва отделно да се съгласува с Възложителя; Почистването на строителната площадка ще 
се организира периодично. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат 
изправни с цел да не се замърсява района на обекта. През целия период на изпълнение на 
строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистота на строителната площадка. 
Ще се монтира контейнер за отпадъци, който своевременно се извозва. Отговорникът за 
управление на строителни отпадъци, назначен със заповед от Строителя, държи връзка с 
Общината за поверената му дейност.

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 
необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата технич^ска^шецификация, 
включително пълен комплект от изпълнените прединвестиционни /в$6учтйан'ц*к идейни и 
работни проекти по съответните части на инвестиционния обект.

1. ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.).
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Проект ^ MBG16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне ЛЪBG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 ~ Смолян“, 

част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Обектът ще се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство за 
строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕКТА И КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

организационната структура за управление на обекта.

"АРТСТРОЙ" ООД трябва да предприеме всички мерки за осигуряване на 
персонала си оборудването, което ще му позволи да изпълнява дефинираните му задължения 
по най-ефективен начин.

За по- добра организация на работата на екипа на проекта на "АРТСТРОЙ" ООД ще 
има определен ръководител на строежа, който ще осъществява координацията с управителя 
на дружеството, както и с ръководителите на екипи на другите участници в процеса. Този 
ръководител ще определя задачите на експертите в екипа, ще координира и съгласува 
дейностите, които се извършват по време на изпълнение на проекта и ще контролира 
отчитането на работата на експертите. При тази организационна структура ще се осигури по- 
добра информираност между членовете на екипа, добра организация на работата и стиковани 
действия през различните етапи на проекта.

Екипът на проекта ще се събира на ежеседмични срещи в централния офис за 
отчитане напредъка на проекта и докладване за проблемите и мерките за преодоляването им.

"АРТСТРОЙ" ООД счита, че комуникацията вътре в екипа на изпълнителя, както и 
комуникацията с Възложителя, Консултанта и др. взаимодействащи си страни е от 
съществено значение за организацията на работата и осъществяване на безпроблемното^ 
изпълнение на договора. Поради тази причина ние обръщаме сериозно внимание
комуникационните връзки.

Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на 
комуникация, ние насърчаваме нашите експерти както за постоянен контакт е Ръководителя 
на проекта, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен 
порядък на повечето въпроси.

Комуникационните връзки с Възложителя и другите взаимодействащи си страни са 
показани по-долу.

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически 
екип, които ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на посочените от 
Възложителя изисквания.

Ключовите длъжности за организационната структура на настоящия проект са:

2.1. Подробна организационна схема на персонала, показваща

4- Основен инженерно-технически персонал

С 0 010 4
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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Проект „\iBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян*, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOPOQ1-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура М  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

• Технически ръководител - технически правоспособно лице съгл. чл.163а от
ЗУТ.

• Специалист - контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ 
Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

• Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ), съгласно 
изискванията на ЗЗБУТ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството 
съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004г. на МРРБ.

1 Специализиран инженерно -  технически персонал
• Инженер -  конструктор — диплома за завършено виеше образувание, 

образувателна степен магистър или еквивалентна, специалност строителство на сгради и 
съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, квалификация 
инженер.

• Ел. инженер - диплома за завършено виеше образование, образователна степен 
магистър или еквивалентна, специалност електротехника, електроснабдяване, 
електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер.

• ВиК инженер - диплома за завършено виеше образование, образователна 
степен магистър или еквивалентна, специалност водоснабдяване и канализация или 
еквивалентна, квалификация инженер.

• Инженер ОВК - диплома за завършено виеше образование, образователна 
степен магистър или еквивалентна, специалност отопление, вентилация и климатизация, 
топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер.

"АРТСТРОЙ" ООД разполага и с други водещи специалисти, така че ще бъдат 
подсигурени с техническо ръководство всички дейности съгласно представеното техническо'' 
предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.^^ 

При необходимост "АРТСТРОЙ" ООД има на разположение и ще използва и 
допълнителни експерти извън посочените.

4- Екип технически изпълнители

За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 7 бригади, както следва: 
о Бригада демонтаж - 10 човека 
о Бригада Конструкции -10 човека 
о Бригада Архитектура - 25 човека 
о Бригада Монтаж ВиК инсталации 1 - 7 човека 
о Бригада Монтаж ОВиК инсталации 2 -8  човека 
о Бригада Монтаж Електро - 10 човека 
о Бригада Паркоустройство - 10 човека 
о Бригада Вертикална планировка - 10 човека 
о Бригада Довършителни - 10 човека
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Проект „.\iBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .Й BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

J- Механизация

"АРТСТРОЙ" ООД разполага с достатъчно собствена механизация за изпълнението 
на обекта.

Ще бъде мобилизирана следната механизация, техника и инструменти за изпълнение 
на обекта:

- Комбиниран багер
- Челен товарач
- Бетоновоз
- Бетонпомпа
- Иглен вибратор
- Самосвали
- Заваръчен апарат за метални конструкции
- Автокран до 3 м

Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини

Планът за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване 
или на оборудване с ограничен или отнет достъп в съответствие с Линейния график за 
изпълнение на поръчката на „АРТСТРОЙ“ ООД е съобразен с наличната техника на- 
дружеството, както и с направените предварително проучвания и договорки за ползван^ на 
наета техника при необходимост от местни фирми.

По време на реализирането на обекта е възможно да възникнат рискови фактори, 
които биха възпрепятствали или забавили осъществяването му. Идентифицирането и 
анализирането на тези рискове, последващо с предприемането на конкретни мерки за 
преодоляването им, както и мерки за тяхното недопускане ще доведе до безпроблемното 
завършване на проекта в посочените срокове. Възникналите рискове по време на 
изпълнението на обществената поръчка могат да бъдат от най-различно естество. Тук сме 
систематизирали видовете рискове със съответната вероятност те да настъпят, въздействието 
което ще имат, мерки за недопускането им (превантивни мерки) и мерки за преодоляване 
последиците при вече настъпил риск (корективни мерки).

1.2.12. Аварии на строителната техника
Вероятност -  ниска
Степен на въздействие -  ниска
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (превантивни мерки) -  У г1раЙ ^н^\ 

на механизацията само от обучен, правоспособен и инструктиран персонал.. 
механизацията само за дейности, за които е предназначена. Непрекъснато/(^Вцщява^е^ца
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Проект ,„M»BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .1$ BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура М  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

машините; строго спазване на инструкциите за работа с дадена машина; периодични 
прегледи; наличие на екип за отстраняване на повреди; сключване на договори със 
специализирани фирми за наем на техника при необходимост

Мерки за преодоляване на риска (корективни мерки) -  оценка на аварията; подмяна на 
авариралата част; при невъзможност за бързо отстраняване на проблема машината се 
подменя с друга /под наем или собствена/; осигуряване на действащ механизъм по време на 
целия срок на договора за предоставяне на машина под наем в срок от 24 часа

3.2.4. Координация, взаимодействие е Възложителя, надзора и други страни 

Модел на взаимоотношения е Възложителя на поръчката

„АРТСТРОЙ“ ООД счита, че комуникацията с Възложителя, общината, строителния 
надзор е от съществено значение за осъществяване на безпроблемното изпълнение на 
проекта. Поради тази причина ние обръщаме сериозно внимание на комуникационните 
връзки.

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 
изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 
Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Ние 
бихме искали да подчертаем, че държим както на формалната, така и на неформалната 
комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми.

За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси „АРТСТРОЙ“ ООД разчита по 
скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне дас 
кореспонденция. При изпълнението на проекта ще разчитаме на постоянен контакт j y  
Възложителя Община Смолян /

Ние изразяваме готовността си да приемем предложения от страна на Възложителя зй 
подобряване на комуникацията с оглед успешното завършване на проекта. Предлагаме 
начините на комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с екипа на 
Възложителя.

„АРТСТРОЙ“ ООД ще работи в тясно сътрудничество с представителите на 
Възложителя Община Смолян, ще съгласува действията си с Общината и ще ги консултира 
по въпроси от обхвата на своята компетентност и във връзка с изпълнението на проекта и 
реализацията на бъдещото инвестиционно намерение.

2.2. Разпределение на отговорностите на експертите

По отношение организацията работите на временното и същинското 
строителство от съществено значение е изборът на екип от професионалисти, с необходимия 
опит при подобни проекти.

г о  л 1 Л *7 1 J  /



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект MBG16RFOP901-1.022-0002-C01 „Обновяваме на енергийната ефективност не образователна инфраструктура в гр. Смилан“, 
процедура за директно предоставяне.»  BGItRF'OPOOI-1.022 „Изпилнетна на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2924-2620 -  Смолянг*, 

част от процедура .№ BGI6RFOP00I-I.09I-939 „Итъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и разшийте 2014 - 2020”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна нрограиа „Региони в растеж" 2014-2020г.

В случай че " АРТСТРОЙ" ООД бъде определен за Изпълнител на договора, 
ще мобилизира експертите, участващи при изпълнението на проекта веднага след 
уведомлението.

Отговорности и правомощия на ключовите експерти на "АРТСТРОЙ" ООД 

4- Ръководител на строежа 

4- Технически ръководител
Ръководи цялостната работа по време на строителството във всички етапи на 
изпълнение на Договора
Носи отговорност за цялостното изпълнение на Договора
Оказва логистична подкрепа на екипа
Осъществява комуникация и връзка с Възложителя
Отговаря за докладването, съгласно изискванията на Договора
Управлява и координира дейностите на екипите от експерти и документация
Носи отговорност за качеството на проектите и на изпълнението СМР
Осъществява комуникация и връзка с Ръководството на фирмата
Координира екипа на проектантите и техническия ръководител на обекта
координира ресурсите /ръководни екипи, работна ръка и техника/ между отделните
проекти
поддържа контакти с общината, с експлоатационните дружества
поддържа контакти с доставчиците
осигурява допълнително ресурс, ако е необходимо

4- Специалист -  контрол на качеството
Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на 
строителството, доказващи качеството на използваните материали и извършените 
строително-монтажни работи
Следи за съответствието на продуктите със съществените изисквания, изисква 
декларации за съответствие и сертификати за съответствие по приложимите наредби, 
въвеждащи директиви от нов подход, представяне на заключение от Нотифициран 
орган за оценка на съответствие съгласно Директива 2008/57/ЕО за техническите 
спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС);
Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания и 
изпитвания на място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. 
документация свързана с доказване качеството на вложените материали и 
извършените СМР.
Подготвя необходимите протоколи и актове по преме на строителството 
ЗУТ

4- Специалист -  координатор по безопасност и здраве

Г 1 1 п -
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А М АН  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект m,MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян**, 
процедура за директно предоставяне .<# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2026 -  Смолян 

част от процедура .1# BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд. по време на изпълнение на СМР 
провежда необходимите инструктажи начални, ежедневни и периодични

2.3. Техническа обезпеченост на екипа

> Офис, оборудване и обзавеждане
"АРТСТРОЙ" ООД ще осигури за своите експерти адекватни условия за работа.
Обектовият офис и централният офис са подходящо обзаведени и оборудвани с 

необходимия брой работни места.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на договора за изпълнение на 

строителството преди започване на строителството в района на сградата ще бъде установен 
и обектовия офис, както и установяване на инструментариум за управление и контрол, 
подробно разписани в Техническата оферта. Ще бъдат осигурени на обектовия офис работни 
места, обзаведени с бюра и столове, шкафове за документи и с подходящо отопление и 
вентилация, тоалетна и кухненски бокс, зала за срещи, работно облекло и индивидуални 
предпазни средства за поне 4 души. Разходите за поддръжка на офиса, почистване, ток, вода, 
телефонна и интернет връзка ще са изцяло за наша сметка.

Ще осигурим достатъчно административен и помощен персонал, за да гарантираме, че 
експертите ще бъдат изцяло съсредоточени върху заложените им задължения. "АРТСТРОЙ" 
ООД носи отговорност и декларира, че ще превежда навреме необходимите средства, 
свързани с изпълнението на Договора и осигурява своевременно изплащане на 
възнагражденията на персонала. i

> Технически средства
За периода на изпълнение на Договора "АРТСТРОЙ" ООД се ангажира да 

поддържа в офисите си всички необходими технически средства като компютри, принтери, 
факс-апарат, мобилни телефони и други за подсигуряване на ефективната работа на екипа.

Фирмата разполага със служебни автомобили, част от които ще бъдат ползвани за 
нуждите на обекта.

"АРТСТРОЙ" ООД ще осигури за своя сметка транспортиране на персонал, 
документация, материали, оборудване, обзавеждане и др. необходимо за изпълнението на 
задълженията му по договора.

2.4. Координация, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни

Модел на взаимоотношения с Възложителя на поръчката
"АРТСТРОЙ" ООД счита, че комуникацията с Възложителя, общината, 

строителния надзор е от съществено значение за осъществяване на безпроблемното 
изпълнение на проекта. Поради тази причина ние обръщаме сериозно внимание на 
комуникационните връзки.

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира веяК£рв}фдяща 
изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по ^ ^ х о д я ц ^
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А I и i  P A MH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект BGI6RFOP001-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сматян“,

част от процедура М BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Ние 
бихме искали да подчертаем, че държим както на формалната, така и на неформалната 
комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми.

За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси "АРТСТРОЙ" ООД 
разчита по скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне 
на кореспонденция. При изпълнението на проекта ще разчитаме на постоянен контакт с 
Възложителя Община Смолян.

Ние изразяваме готовността си да приемем предложения от страна на 
Възложителя за подобряване на комуникацията с оглед успешното завършване на проекта. 
Предлагаме начините на комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с 
екипа на Възложителя.

"АРТСТРОЙ" ООД ще работи в тясно сътрудничество с представителите на 
Възложителя Община Смолян, ще съгласува действията си с ръководството на ОДЗ и ще ги 
консултира по въпроси от обхвата на своята компетентност и във връзка с изпълнението на 
проекта и реализацията на бъдещото инвестиционно намерение.

3. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

3.1. МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Методите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще използва, за да гарантира качественото и 
навременното изпълнение на проекта включват спазване на Мерки по управление на 
качеството - Вътрешен контрол при изпъление на поръчката; Нормативно законодателство ; 
Спазване на мерките за Опазване на околната среда и Спазване на мерките за Осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд.

3.2. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

3.2.1. Вътрешен контрол при изпъление на поръчката

"АРТСТРОЙ" ООД има внедрена Система за управление на качеството по ISO 
(9001:2008) с предмет на сертификация, отговарящ на предмета на обществената поръчка.

Системата за контрол на качеството на доставките е част от цялостната система за 
управление и контрол на качеството.

Системата за управление на качеството е разработена така, че:

ГСС110



PA  I »* П МА п A UЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^ \sBG16RFOP001-L022-O002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сиаляи“, 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г

подобряване процесите на системата;
Процесите на системата за управление на качеството се наблюдават, измерват и 

анализират на подходящи етапи от протичането им, в резултат на което при установяване на 
отклонение от изискванията своевременно се предприемат коригиращи и превантивни 
действия. Чрез тези действия се осигурява непрекъснато подобряване на системата по 
качество и контрол на качеството на доставките.

Ако бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще спазваме 
стриктно заложените в линейния график срокове за доставката на материалите съгласно 
проектното решение.

Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде 
единствено наша отговорност, като ще организираме дейностите си така, че да компенсираме 
загубеното време.

Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не 
освобождава от които и да е условия в Договорните Документи.

Разполагаме с достатъчно квалифициран персонал, който да следи за своевремещ 
изготвяне на заявките, за доставка на необходимите материали и подходящо оборудв 
машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на предвидените 
работи.

Възприетите процедури за тестване и методология ще предадем за одобрение от 
Строителния надзор, преди започването на всеки тест.

Ние носим пълната отговорност за правилното функциониране на Работите по време 
на тестването им.

Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в 
строителството, началник склада ще го изолира на отделен стелаж е надпис и се завежда в 
„Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт”, като се 
предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя.

Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика 
по установения ред.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи в процеса на 
изпълнението им се контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на 
обекта за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните 
действащи нормативни документи в строителството

- Определените процеси да осигуряват удовлетворяване на потребностите и 
очакванията на клиентите;

- В резултат от взаимодействието на процесите, да се произвеждат продукти и 
извършват дейности съответстващи на нормативните и законови изисквания;

- Своевременно да се откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат 
коригиращи и превантивни мерки.

- Да се прилагат своенвременно мерки за постигане на планираните цели и за

■S Методи за контрол за спазване на срока

S Методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките



А M jH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕ*

Проект „.\*BGI6RFOP00I-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предостаекне.»  BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Сиам н“, 

част от процедура.»  BGI6RFOP00I-1.00I-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020 г. ___________________ ____

Качеството на скритите строително-монтажни работи (дървена покривна 
конструкция, топлоизолация, хидроизолация, полагане на геотектил, обратни насипи, 
подземни комуникации и др.) ще се отчитат като се състави Акт за скрити работи.

Отчитането на количеството изпълнени СМР се извършва като се водят съответни 
записи „Актове” в съответствие с действащите процедури „Планиране и подготовка на 
строителството” и „Строителство”.

Ние ще бъдем отговорни за качеството на предложените от нас материали, 
произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти.

Пробите, които ще извършваме, за да контролираме качеството на Работите, 
съответно честота на извършването им по типове ще бъде съгласувана с Строителния надзор. 
Ще вземем под внимание факта, че честотата на пробите, специфицирани в съответните 
клаузи са предназначени само за общо ръководство. Строителният надзор може да променя 
честотата на провеждане на пробите, ако счита, че това е необходимо за правилния контрол 
на качеството на Работите.

За готови материали или стоки ще се изискват Тестови Сертификати от доставчиците 
и ще се представят на Строителния надзор копия от всеки такъв. Такива сертификати ще 
удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с 
изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от извършените проби. 
Изпълнителят ще предоставя на Строителният надзор съответните сертификати за 
идентифициране на материалите и стоките, доставени на площадката.

Наша отговорност остава извършването на необходимите разяснения, документация и 
други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването. /

Сертификационния процес по отношение на Българските Стандарти, ще се запрян^ 
навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да било/ 
стоки, материали или съоръжения.

Измерванията в процеса на строителството ще се извършват с годни и минали през 
метрологична проверка средства за измерване, маркирани по съответния начин, съобразно 
изискванията на нормативните документи и придружени с протоколи от проверките, 
заверени копия, които се съхраняват на обекта.

За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество 
на обекта ще се грижат екперти по контрола на качество. Всички доставки ще бъдат на 
първокачествени материали и изделия, притежаващи изисващите се съгласно действащото 
законодателство Сертификати. Съгласно въведената система за контрол на качеството EN 
ISO 9001 и съответните процедури от нея за закупуване на материали и оценяване на 
доставчици и всички изискуеми документи за продукта като Декларации за съответствие, 
сертификати за качество, протоколи за лабораторни изпитвания и др.

"АРТСТРОИ" ООД работи само с одобрени доставчици.
Екипът от специалисти, които ще използваме и които ще съхраняват, използват и 

извършват необходимите изпитания на материалите и оборудването, за извършване 
строително-монтажни работи по предмета на Договора, са изпълнили през изминалите 5 
години голям брой изключително отговорни обекти с обществено обслужващо 
предназначение, като така имат натрупан необходимите опит, умения и знания. _  —
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Проект „\9BGI6RFOPOOl-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
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S Контрол при производителя
За всички предложени материали ще бъдат предоставени на Възложителя 

необходимите му документи за одобрението им съгласно изискването на техническата 
спецификация.

Преди да започнем да работим с някой доставчик, след документалното одобрение на 
предлаганата от него услуга, ще извършим посещение на място за запознаване с 
производствени бази. Това се прави от специалисти логистика. С цел подобряване на 
качеството и оптимизиране на комуникацията с тези производители такова посещение ще 
бъде организирано и за Ръководителя на проекта. Практиката показва, че личният контакт и 
запознаването на производителите накратко с мащабите на проекта ги прави съпричастни и 
ангажирани и това допринася за по-нататъшната съвместна работа.

За всички материали, произвеждани извън територията на България ще извършваме 
такива посещения още преди започване на търговски отношения и периодично ще правим 
такива за запознаване с новата продукция. Тези продукти са качествени, добре известни в 
строителния бранш и всички, които работят в него са запознати с тях и са описани детайлно 
в техническите спецификации.

За всички материали ще бъдат изискани и предоставени на Възложителя, инструкции 
на производителите за съхранение и складиране, като ще се съобразим с тези инструкции и 
ще осигурим необходимите условия в складовата си база. Тази база ще бъде предложен; 
одобрение на Възложителя.

S  Контрол в складовата база на Изпълнителя -
При пристигане на материали в складовата база ще се извършва следния контрол:
- Проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиран^ и 

пакетиране
- Проверка на количеството
- Проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи 

документи (декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, сертификати)
- Проверка за външни наранявания, драскотини или пукнатини
- Проверка за овалност (за тръби)
- Проверка на покритието и съответствието му със спецификациите
Контролът се осъществява от експерт по качеството, технически ръководител и

складов работник. За проверките се съставя протокол.
Ще бъде осигурен постоянен достъп на Възложителя до складовите площи за 

периодични проверки.
Материалите, които пристигат директно на обекта ще бъдат проверявани от 

технически ръководител.

S Контрол при полагане на изолации
Полагане на изолации -  следи се за правилният монтаж на изолациите, 

застъпванията и фугите

S Контрол при изпълняване на конструкции

соопз
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Проект trMfBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура .Ъ BG16RFGP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Всички материали, влагани при изпълнение на строително-монтажните работи ще 
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и Техническите спесификации 
и ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на строителните продукти.

На Възложителя и Строителния надзор ще бъдат предоставени следните документи за 
материалите преди влагането им в строежа:

- Заверено копие от валиден сертификат за съответствие на строителния 
продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/;

- Декларация за съответствие, издадена въз основа на сертификата за 
съответствие или ЕО Декларация за съответствие, в случай, че продуктите отговарят на 
хармонизирани европейски стандарти;

При получаване на материалите от производителя, експерти по контрола на 
качеството ги проверяват:

• Чрез визуален преглед;
• Други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че същите не са 

дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени;
• В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали, 

своевременно се доставят нови такива, отговарящи на техническите и нормативни 
изисквания.

Ние гарантираме, че доставяните материали ще притежават характеристикй^/ 
отговарящи на всички изисквания на техническата документация от Проекта и""на 
изискванията на действащото българско законодателство, както и на изискванията ц д / 
производителите. Всички резултати от проведени тестове на производителя ще бъдат на 
разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

Всички материали, които ще се влагат, ще бъдат нови и няма да показват никакви 
отклонения от нормите, сплеснати места, повърхностни дефекти, мехурчета или шупли.

4- Методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране 
качеството на доставките

Всички изпълнявани дейности по договора се осъществяват при спазване на 
регламентите на разработената и внедрена Интегрирана система за управление на 
качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с 
изискванията на EN ISO 9001:2008 & EN ISO 14001:2004 & BS OHS AS 18001:2007.

Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и 
безопасността при работа е разработена така, че:

• да се осигурява удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите 
за продуктите, както при изпълнение на проектиране, така и при строително-монтажни 
работи /СМР/, спазвайки приложимите нормативни и други изисквания, регламен^ярзцц от 
подписания договор с Възложителя;
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• осъществяване на активно и ангажирано управление, осигуряващо предпазване 
и ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с действащото 
законодателство, своевременно откликвайки на настъпващи промени;

• своевременно да се откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат 
коригиращи и превантивни мерки;

• да се прилагат своевременно мерки за постигане на планираните цели и за 
непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система.

При изпълнение на строителни дейности в ежедневната работа се прилага набор от 
утвърдени документи, като наръчник, процедури и работни инструкции, регламентиращи 
провеждането на контрола на качеството на проектирането, на влаганите в строителството 
материали, на продукти и оборудване, качеството на изпълнение на строително-монтажните 
работи, както и мерките за опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд на персонала.

В "АРТСТРОЙ" ООД планирано се провеждат вътрешни одити, от чиито резултати 
се проверява ефективността на интегрираната системата за управление на качеството, 
околната среда и здравето и безопасността при работа, като по този начин се осигурява 
нейното поддържане, усъвършенстване и актуализиране, съобразно променящите се външни 
и вътрешни условия.

Ежегодно се провеждат контролни одити от организациите, които са сертифицирали 
фирмата, за проверка нивото на съответствие на действащата Интегрираната система зй 
управление със изискванията на стандартите. , /

"АРТСТРОЙ" ООД имат разработена дългосрочна Политика на Интегрираната 
система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа 
за периода 2009-2012 г., чрез която висшето ръководство се ангажира да постигне 
максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите си от високото, инфраструктурно, 
транспортно, енергийно, хидротехническо, комуникационно строителство и 
благоустрояване, както и от изпълняваните други специфични дейности. На базата на 
програмата ежегодно се разработват и реализират конкретни цели в областта на контрола на 
качеството, опазването на околната среда и осигуряване здравето и безопасността при работа 
на персонала.

3.2.2. НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Като Изпълнител, при избор от страна на Възложителя и след сключване на договор 
за изпълнение на, поемаме ангажимента качествено и в срок да бъдат извършени дейностите 
посочени в предоставената тръжна документация на обществената поръчка, при спазването 
действащото законодателствона Република България, подзаконовите нормативни актове по 
неговото притагаще, нормативната база, както и приложимата такава на Европейския съюз, 
където е необходимо и както следва:

S  Закон за обществените поръчки (ЗОП);
S  Закон за устройство на територията (ЗУТ); / / \
S  Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИШ/
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S  Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
^  Закон за опазване на околната среда (300С);
S  Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
S  Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
S  Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП);
S  Закон за енергетиката (ЗЕ);
S  Закон за електронните съобщения (ЗЕС);
S  Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

(ЗРВКУ)
S  Закон за пътищата (ЗП);
✓  Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и насъдържанието

инвестиционните проекти;
S  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 

г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската 
система за проектиране на строителни конструкции;

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

S  Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

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

S  Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място;

S  Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

^  Наредба № 12/2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

^  Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

S  Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания 
за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

^  Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи 
и съоръжения в населени места;

S  Наредба № 14/2005г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство 
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

^  Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти;
S  Наредба № 3/2004г. за устройството на електрическите \®елби и 

електропроводните линии;
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Проект ^ftB G  16RFOP001 -1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне.ft BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура Лв BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

^  Наредба № 6/2004г. за присъединяване на производители и потребители 
на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи;

S  Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства;

S  Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане 
на електромонтажните работи;

S  Наредба № РД-02-20-8 /17.05.201 Зг. за проектиране, изграждане и 
експлоатация на канализационни системи;

•S Наредба № 2 /22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация 
на водоснабдителните системи;

^  Наредба № 4 условията и реда за присъединяване на потребителите и за 
ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

■S Наредба № 9 / 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели ;

S  Наредба № 13-1971 / 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар;

S  Наредба № 13-2377 / 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите;

^  Наредба № 3 / 2010 г. за временната организация и безопасносностга на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

^  Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословйь/ 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, s

S  Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни уГ 
безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване/

S  Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по
БХТПО.

S  Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- 
транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 
93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.

S  Наредба № 4/2011г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания;

S  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 2012г.);

S  Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, 
бр. 6 от 1988 г.);

^ Наредба № 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игр;

S  ПРОГРАМАТАСМР - Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване 
и канализация

^  ПРОГРАМАТАСМР раздел Пътища и улици,
S  Закон за техническите изисквания към продуктите;
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „MBGI6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне .te BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смален", 

част от процедура .№ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г

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

S  Правилници за изпълнение и приемане на различни видове СМР;
S  Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения.
S  Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите.
S  Наредба № 3 от 9 ноември 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции
S  Правилник за изпълнение и приемане на стоманени конструкции (ако

има такива)
S  Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните 

конструкции и съоръжения(ако има такива)
■S Контрол без разрушаване на метали и заварени съединения(ако има

такива)
✓

✓

✓
V
V

Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции 
Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 
Правила за приемане на подови настилки 
Правила за приемане на паркове и градини
Наредба №1 от 27.05.20Юг. за проектиране, изграждане и поддържане 

на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
^  Наредба №3 от 09.06.2004г - НУЕУЕЛ на МЕЕР - наредба за устройство/ 

на ел. уредби и електропроводните линии .
S  -Наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правда Щ 

норми за осигуряване на безопасност при пожар.
S  -Наредба №4 от 22.12.20 Юг. за мълниезащита на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства. Обнародвана в ДВ. бр.6 от 18.01.2011г
^  -Наредби, инструкции и техните изменения и допълнения отнасящи се 

за вътрешни и външни ел инсталации.
^  Закон за енергийната ефективност;
^  Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г. С последващите изменения и 
допълнения)

S  Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на 
сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;

S  Наредба № 1з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите

✓  БДС-ЕН
^  Регламент (ЕС) № 305 от 09.03.2011 г. на Европейския парламент и на 

Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/Ю6/ЕИО на Съвета (обн., L ОВ, бр. 88 от 4 април 2011 
г.); публ., БСА, бр. 5 от 2011 г.,

^  Наредба за съществените изисквания към строежите^Рг^реняване 
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект JtoBGIARFOPOOl-l.022-9602-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян и, 
процедура за директно предоставяне At BG16RFOPOOf-1.022 „Изпълнехме на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура М BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение ма интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

S  Списък на технически спецификации по чл.5, ал.2, т.1 от НСИОССП;
С както и всички други действащи нормативни актове в Република 

България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.
■S При изпълнение на възложените работи "АРТСТРОИ" ООД ще спазва 

всички български технически нормативни документи, БДС, Европейските директиви и 
регламенти и други писмени технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

33. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Изискванията за опазване на околната среда на Възложителя са:
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 

прилежащите части в имотите/останалата част от сградите/, като за целта разработи мерки за 
изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 
(ДВ/86/03).

Изпълнителят следва да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване 
складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, 
близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от оборудване или други 
материали, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят следва да извозва 
строителните отпадъци на определено от Възложителя депо.

Изпълнителят ще спази всички изисквания на компетентните власти имащи 
отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Специални мерки 
трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други 
въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Всички отпадъци да бъдат 
депортирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните 
пластове. Забранено е използването на нови продукти, съдържащи азбест. Ако от 
демонтажните се появят отпадъци, съдържащи азбест, изпълнителят ще ги третира като 
опасен отпадък.

По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за опазване на 
околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани 
при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е съобразено с изискванията, 
визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на околната среда, чрез създаване 
на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните 
обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта 
места, извършване на безопасното им депониране.

Изпълнителят да вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в 
и около обектите на работите. Изпълнителят да следва указанията на Строителния надзор и 
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда.

За обектите има разработени проекти във фази „работен проект" в съответствие с 
изготвените в предходни фази „технически проект", въз основа на които са издадени 
Разрешение за строеж от Гл. архитект на община Смолян и съответните Заповеди за 
допълнения към тях. Проектантите по отделните части на работния проект ще упражняват 
авторски надзор по време на строителството.

r
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАС ТЕЖ
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Проект ^MBG16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .Ц BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура № BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г

"АРТСТРОЙ" ООД притежава внедрени системи в областта на строителството - ISO 
14001:2005 Системи за управление на околната среда .

Организацията на работата на строителната площадка ще е неизменно свързана с 
мерките за опазване на околната среда. При изпълнението на обекта ще се спазят всички 
изисквания на нормативната база за опазване на околната среда.

Опазването на околната среда ще включва предвиждане на мерки за съхраняване на 
плодородната почва, вземане на мерки срещу наводняване, замърсяване, ерозия и други 
процеси, влошаващи състоянието на околната среда вследствие на строителната дейност.

Мероприятията, които трябва да се спазват по време на строителството,
са:
Измиване гумите на колите, излизащи от обекта през периода на извършване на 

изкопните работи;
Извозване на строителните отпадъци;
Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на обекта;
Възстановяване на тротоарите след завършването на обекта;
Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника да се 

извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка;
Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите; i
Изкопите, водоотводните канали и други подобни съоръжения трябва да се изпъдиш/ 

по такъв начин, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откоси и образуване ца 
оврази; (У

Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от 
строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.

При изграждането на обекта няма да се извършват дейности, свързани с отделянето на 
вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района.

По време на цялостното изграждане на обекта ще бъдат предприети всички мерки за 
защита и опазване на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, при 
пълно спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда и на действащите 
инструкции и нормативи.

Основното ни задължение ще е да бъдат опазени собствеността и имуществото на 
физически и юридически лица, намиращи се на строителната площадка, от замърсяване, шум 
и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително - монтажните 
работи и съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Мерките за опазване на околната среда ще са ориентирани към правилно осигуряване 
на замърсяващите потоци, вследствие строителните, електромонтажните и други работи.

Идентифициране на аспектите на околната среда:
Емисии във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха;
Заустване във води - замърсяване на водите;
Замърсяване на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на 

отпадъци;
Използване на суровини и природни ресурси - вода, нефт и др.;
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Проект ,„YiBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне .М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .№ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Използване на енергия;
Отделена енергия - топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, 

прах и др.;
Отпадъци и странични продукти;
Промяна на физически характеристики - размер, форма, цвят;
Промяна на ландшафта, на флората и фауната на даден район.
Дадените по-долу мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, 

генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на 
околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните 
площадки и опазване на пътищата и крайпътните пространства от замърсяване.

Дейностите ще бъдат организирани според международния стандарт ISO 14001:2004, 
което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните 
въздействия от дейността върху околната среда.

Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци
В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е 

единственото условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще 
бъде отделено внимание и на възможносттта за рециклиране на материалите, на 
адаптирането на технологиите, на стабилността и други. /

Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани пот/ 
строителните работи отпадъци; . /

Части от елементи на материали от полиетилен и метал -  ще се предвиди разделно^ 
събиране на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци; ^

Няма да се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР;
Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо;
Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъци;
Битовите отпадъчни води ще са включени в градската канализация;
На строителната площадка няма да се предвиждат помощни производства, 

замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета;
След приключване на определените видове работи Изпълнителят ще разчисти и 

премахне от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от 
временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора;

Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от 
строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството;

Ще се предвидят мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и 
битови отпадъци, образувани в процеса на строителството.

Твърдите отпадъци са строителни отпадъци, битови отпадъци, излишни земни маси в 
резултат на изкопно-насипните работи. Към тях се отнася и хумусния пласт, който се 
оползотворява съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени и подобряване 
на слабопродуктивни земи.

Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на 
строителството твърди отпадъци, ще се извършва при спазването на изискванията на Закона 
за управление на отпадъците. В изпълнение на тези изисквания ще бъдат предприети мерки, 
преди започване на СМР да се получи разрешение за транспортиране и депониране jjar /
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строителни отпадъци и излишни земни маси, в т.ч и на отстранения хумусен пласт до 
инсталация или съоръжение, посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне 
на транспортните маршрути, по които това ще се осъществява.

Не се очаква да се генерират течни отпадъци на строителната площадка. Ако 
такива се образуват обаче, те ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на 
специализирана фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци.

Опасните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №3 за класификация на 
отпадъците, като опаковки от бои, лепила и др., ще се събират разделно, в специално 
обозначени съдове. Те ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на 
фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7, 
раздел II от ЗООС за извършване на дейности със съответния отпадък.

Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират 
разделно и предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО.

Качество на атмосферния въздух
Работата със строителна механизация и транспорт предполагат на всеки строителен 

участък замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за предотвратяване са:
Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по време 

на строителните работи и процеси;
При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо 

регламентирани показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по, 
време на изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващц/и7
замърсяващи строителни технологии;

/7
Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год за* 

съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества;
Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства;
Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, 

миризми, прах и др.;
Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, 

напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на 
атмосферния въздух;

Предписване на мерки за чистота на строителната площадка -  оросяване при сухо и 
ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите 
емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси, строителни 
отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух;

През сухите периоди, може да предвиди поливане на тежко натоварените пътища, 
най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната площадка 
трябва да се поливат поне един път на ден. Честотата на поливане ще бъде обоснована и 
одобрена от Надзора.

5.3. Води
Ще се ограничава до минимум изпускането на отпадъчни води, формирани по време 

на изграждането на отделните обекти, в повърхностни водоизточници и прилежащите 
терени;
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По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да се окаже 
негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и 
фауната в района и около площадката на обекта;

Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и 
указанията на компетентните органи;

Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд 
на работниците и опазване на околната среда;

При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни 
материали и строителни отпадъци и ще се вземат мерки за предотвратяване разпиляването 
им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни терени;

За предотвратяване на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се извършва текущ 
контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и механизацията;

Да не се допуска запушването на дъждовни приемници и преливници или 
отводнителни канавки и канали със земни маси или други отпадъци.

5.4. Земи и почви
За всеки обект ще се посочат местата за депониране на почвата от хумусните 

хоризонти и на земните маси от почвата на застрояваните площи, начините за съхранението 
и оползотворяването на хумусната почва;

Избягване на преуплътняване на горните вегетативни пластове;
Рекултивация на засегнатите при строителство площи след приключване

строителните работи, като се използва част от изкопаната пръст за обратен насип и офопмяне~ ^ 
на нарушенията от строителството.

5.5. Ландшафт и растителност
Подходяща подготовка на почвите при приключване на строителната дейност;
Рекултивация и озеленяване на нарушени терени;
Опазване на растителността от унищожаване при строителната дейност, в зоната на 

дейност и в съседство;
Природосъобразно оформяне на пространствата около новостроящите се обекти, при 

оптимално опазване на съществуващата растителност от увреждане и унищожаване.
5.6. Фоново шумово ниво
Фоновото шумово въздействие няма да се измени в района при изпълнение на 

предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.
5.7. Вредни излъчвания - не се очакват.
За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на 

изпълнение на определените работи се предвижда:
Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи;
Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за 

контрол и инсталации;
Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на 

Инвеститора и Изпълнителя и другите временни обекти на строителството, в съответствие с 
изискванията на охраната на околната среда;

Временните шахти, изкопи за канали и др., ще се изпълнят така, че ддлве^е=^пуска ^  
ерозия на почвата, отмиване на откосите и образуване на оврази;
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Стриктен контрол на работата на автотранспорта и строителните машини в периода на 
изпълнение на довършителните работи, с цел снижение на изхвърляните в атмосферата 
замърсяващи вещества и изгорели газове;

Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и 
водите;

Площадките с контейнери за боклук ще бъдат отдалечени на повече от 20 м от 
временното селище и оградени, като ще се осигури достъп за специализираните коли за 
извозване;

Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите, по които ще се движи 
транспортната техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и 
отстранения хумусен слой;

Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, 
материали, опаковки и др.;

По време на изпълнение на СМР ще се извършат следните дейности:
В Регионалния Инспекторат на Околната среда ще се представи План за действие в 

аварийни ситуации и мерки за тяхното отстраняване, предварително координиран с 
Държавната агенция за Гражданска защита към Министерски съвет; /  /

Ограждане на строителната площадка за недопускане на замърсяване и разрушаване* 
на естествените терени в близост до строителните работи;

Разполагане на контейнери за битови и строителни отпадъци и организиране на" 
разделното събиране на опозотворимите отпадъци и опаковки;

Своевременно натоварване и извозване на отстранения хумусен пласт до депо за 
хумус или до място за неговото оползотворяване съгласно разрешението на Кмета на 
общината;

Своевременно натоварване и извозване на строителните отпадъци и излишната земна
маса;

Предаване за разделно събиране на отпадъци за повторна употреба;
Осигуряване през целия период на строителството на работа с изправна техника;
Почистване на ходовата част на автомобилите, в т.ч измиване на гумите на 

определените за това места, преди напускане на строителната площадка;
Оросяване, ако е необходимо, на площадката или отпадъците;
Покриване на транспортните средства при транспортиране на отпадъци или земни

маси;
Поставяне на временни ограждения при необходимост, за предпазване от разпиляване 

на складирани материали и/или земни маси;
Максимално опазване на прилежащите към трасето имоти и на съществуващата 

дървесна и храстова растителност в района на обекта;
В края на всеки работен ден ще се почистват всички улици и пътища от изсипана 

земна маса, чакъл, пясък, или друг вид замърсител, с които волно или неволно е замърсена 
територията. Почистването трябва да включва измиване с вода, механично четкане и 
използване на ръчен труд, при необходимост, за постигане необходимата чистота, която да е 
сравнима със съседните улици, незасегнати от строителните работи;

( 0 0 1 2 4
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Съгласно българското законодателство, използването на инертни материали, бетонови 
смеси и асфалтови продукти, става само от предприятия, които притежават съответния 
лиценз за извличането и производството им;

Важно условие за успешно изпълнение на проекта ще е осъществяване на 
координирани действия е местните държавни и общински власти, и компетентните органи по 
опазване на околната среда и общественото здраве.

ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

3.4Л.Организационен план
Организационният план има задача да осигури безопасно провеждане на строителния 

производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на 
съставянето на констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към 
възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и 
безопасни условия на труд (ЗБУТ) е цел защита на живота, здравето и работоспособността на 
работещите. Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или 
технологии), ще предизвиква промяна в организационните решения и обратно. 
Изпълнението на основните строително-монтажни работи ще стане съгласно приетите И/ 
действащи норми и технологии, без да се предвижда специална технология на работа^' 
машините извън нормативите. Изпълнителите в лицето на техническият ръководите^ лгс 
обекта и неговите помощници ще бъдат отговорни при евентуална злополука, ако не/са, 
съвместили правилно професиите.

Възложителят или упълномощено от него лице не се освобождава от отговорност по 
отношение на осигуряването на ЗБУТ, вменени му с Наредба 2 за здравословни и безопасни 
условия на труд при изпълнение на СМР.

Ограничителни условия по ПБЗ
Местоположението на обекта и строителната площадка определя приетата 

организация за изпълнение, а от там и плана за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми 
трябва стриктно да се спазват или да се актуализират своевременно, което е задължение по 
чл.11,т.З от Наредба №2. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в 
Заповедната книга.

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат 
назначаването на Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение /чл. 11 
,Наредба №2/. Името и личните данни трябва да се впишат в договора на възложителя с 
Координатора. Всяка смяна на КБЗ се отразява предварително писмено. Назначеният 
координатор/КБЗ/ изпълнява изрично всички функции, предвидени в Наредба№2 на ЗБУТ. 
Тези функции се конкретизират с договор и длъжностна характеристика.

Преди започване на строителството да се поставят всички временни пътни знаци ука
зателни табели и знаци за безопасност на труда дадени в ПБЗ.

Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Г П Л 1 0 £ ̂ L’ \j J. к. w
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Монтаж на нова котелна инсталация.
Монтаж на подово отопление
Монтаж радиаторно отопление

Възможни опасности за работниците на строителния обект съществуват от 
откриването на строителната площадка до завършването на строежа.

- Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в 
съответствие е оценките на риска, ще произхождат от:

- неспазване на одобрената Временна организация на движението (недостатъчна 
маркировка за режима на движението)

- неспазване на необходимите мерки за осигуряване на работните места от 
преминаващи превозни средства

- неправилно организиране на строителната площадка
- некомпетентно и неправилно използване на строителните машини

несъблюдаване на минималните отстояния от линиите ВН, НН, подземни кабели и др.
От неспазване на изискванията по ЗБУТ на различните фази на изпълнение на СМР

води до следното степенуване на опасностите:
а) удари от падащи предмети - всички фази;
б) падане от височина - всички фази;
в) затрупване от земни маси - всички фази;
г) неправилно стъпване и удряне - всички фази;
д) поражение от електрически ток - всички фази;
е) злополука около строителни машини- всички фази;
ж) пресилване - всички фази;
з) други, неизброени опасности.
В следващите точки са записани конкретни организационни и технологични 

мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя контролират от КБЗ, без да се 
счита, че те са напълно достатъчни.

В следващите точки са описани основните конкретни организационни и технологични 
мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от КБЗ, без да се 
счита, че те са напълно достатъчни.

Инструкция за безопасна работа
За изпълнение на всеки вид работа, свързан е опасностите, установени е оценка за 

риска Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 
здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Инструктажи трябва да се провеждат при постъпване на всеки работник. Ежедневно 
да се правят инструктажи при започване на нов вид работа е подписи на работниците. На 
обекта трябва да има специално назначено лице, което отговаря за инструкциите и да 
провежда обучение.

Инструкциите трябва да съдържат конкретни точки за всеки вид работа и да се 
актуализират при всяка промяна и трябва да са отразени датите ,на които са проведени 
променяни и утвърдени. Те трябва да съдържат правата, отговорностите и за^ вд ^ ^ б ^а  на
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лицата ,които ръководят трудовите процеси. Съдържанието на инструкциите по безопасност 
и здраве е указано в чл. 19/1 /от Наредба №2.

Преди започване на СМР, главния изпълнител е длъжен да съгласува технологията на 
работа с органите по безопасност на труда.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни 
изисквания и да е в съответствие със Строителния ситуационен план.

Задължение на техническия ръководител е да не допуска външни хора на обекта, 
неинструктирани и необучени работници. Всеки преминал обучение и инструктаж работник 
е длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително личните 
предпазни средства, работно облекло и противоотрови. Всички работници и служители са 
длъжни да се запознаят и да спазват наредбата за противопожарна защита.

Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи:
■/ площадката е почистена;
S  за санитарно помещение ще се използва същестуващото в детската градина 
'С в складовете за материали се поддържат минимални количества, предвид^ 

ограничената площ на площадката.
'С План на временното строителство (подготвителен етап) - обозначения:
'С Склад за материали;
'С Аптечка и място за даване първа помощ ^
'С координаторът по БЗ и техническият ръководител наблюдават неотлъчно

работата и при необходимост я преустановят, за да съгласуват по-нататъшната работа с 
проектанта;

'С Спомагателна техника спазват стриктно утвърдената схема за движение и

'С основните и спомагателните работници носят презпазни каски, специализирано
облекло и обувки; спазват се стриктно противоавариините и противопожарните правила на 
работа.

Складирането на материалите да става само на указаните за това места ,чрез 
подреждане укрепване срещу срутване, съгласно нормативите за складиране на всеки 
материал. Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на 
техническия ръководител или специално обучено лице. Лесно запалимите материали да се 
складират в специални складове, в съответствие с нормите за противопожарна защита.

Информационна табела
Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще 

се постави една информационна табела. Табелата ще бъде монтирана при входа на 
строителната площадка и ще съдържа данните по чл. 13 от Наредба № 2 :

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителната площадка;
- Възложител;
- Вид на строежа;
- Строител;

работа;

г  о 1 0
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- Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното 
проектиране;

- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа;
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност на строителната площадка;
- Данни за вече избрани подизпълнители.

2. Строителен ситуационен план

Строителният ситуационен план е извадка от общия ситуационен план към проекта, в 
съответствие е изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 
изискван по т. 2 от чл. 10 на Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при-; 
извършване на СМР. За елементи на Строителния ситуационен план се считат всички схедеу' 
към настоящия ПБЗ, изброени в организационния план (т. 1).

3. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР ,
Комплексния план-график ще бъде съобразен с техническите възможности на 

строителите и залегналите в договора им с Възложителя срокове. Ще бъде изготвен след 
сключване на договор за изпълнение на СМР със конкретен изпълнител. При изработването 
му ще се спазва следния работен режим:

5 работни дни в седмицата 8 часов работен ден ■ едносменен режим на работа 
Координаторът по БЗ актуализира ПБЗ след всяко налагащо се изменение на сроковете и 
броя на работниците (след договаряне е изпълнителите), в съответствие е чл. 11, т.З от 
Наредба №2.

4. Ликвидиране на пожари и /или аварии
Не се предвижда доставка на леснозапалими и/или взривопасни материали по време 

на строителството и изпитанията. Ако предпише със заповед или с допълнителен проект 
влаганеили взривоопасни материали, ще трябва да се предпишат и съответните мероприятия 
съобразно чл.11, т.З от Наредба №2/2004г. Не се предвижда склад за пожароопасни и 
леснозапалими материали на площадката. Специализираните групи на подизпълнителите, 
които ще работят с кислород, пропан и др., да бъдат писмено предупредени, че след 
приключване на работното време не трябва да оставят на строежа пожароопасни материали 
под никакъв предлог. Същите групи да бъдат писмено предупредени да носят заедно с 
опасните материали и предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

КБЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще проверява за:
- Състоянието и местоположението на табелите по чл.65, т.2 от Наредба №2;
- Наличието и обявяването на вътрешни инструкции по чл.66(2),т. 1

)
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- Провеждане на предварителен и периодичен инструктаж на работниците и 
служителите съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда на провеждане на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия по чл.66(2) с 
постоянни и подменяеми членове, съобразно изпълнението на графика;

- Наличието на заповед по чл.67(3) от Наредба №2/2004г. Да се забрани 
тютюнопушенето по време на изпълнение на работните операции;

- Местата за тютюнопушене, определени със заповед, съгласувана с органите на
ПАБ;

- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.
Изпълнителят на обекта, при подготовката и организирането на строителната

площадка, ще бъде задължен:
а) да осигури необходимите пътища, позволяващи достъп за противопожарни 

автомобили до всички съоръжения;
б) да оборудва основните първични средства за пожарогасене (водопроводи, 

кофпомпи и др.);
в) да осигури телефонна и друга връзка с местната противопожарна служба.
При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2/2004г., като за 

целта се поставят необходимите указателни табели. Техническият ръководител, съвместно с 
Координаторът по БЗ ще утвърди списък на сигналите за опасност, които ще се подаващ на 
обекта.

Табели
По площадката се поставят табели за:

- единен телефон за спешни и аварийни обаждания (ТвЛ. 112)
- предупреждения пред местата за складиране на газови бутилки, стенни панели 

с пенополиуретан, битумни материали и др
При настъпване на авария се предприемат последователно следните мероприятия:

- Ако има пострадали им се оказва помощ;
- Прекратява се всякакъв достъп до мястото на аварията;
- Съобщава се на техническия ръководител.

При аварийна ситуация строителят (техническият ръководител) ще отмени 
аварийното положение само след окончателно премахване на причините за аварията, при 
невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при 
условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и 
средствата при възстановяване на работа.

5.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване 
на СМР, включително за местата със специфични рискове

Мерките и изискванията за БЗ са описани в т. 1.4 от съдържанието на този план и ще 
бъдат конкретизирани на обекта. Трудовата дейност задължително ще се организира и 
осъществи съгласно нормите и предписанията в глава седма от Наредба №7/1999г., така че 
да предотврати и ограничи всяко неблагоприятно въздействие, произтичаща^- xap^fe^pa и

СССТ29
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организацията на работа, използваната технология, работното оборудване, работното място и 
трудовия процес, и да осигурява оптимални условия на труд, висока работоспособност, 
ефективности удовлетвореност. При осъществяване на дейността за осигуряване на ЗБУТ, 
изпълнителят (работодателят) да спазва задълженията си съгласно ЗЗБУТ, да направи оценка 
на съществуващия риск за здравето и безопасността и да планира подходящи мерки за 
предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка.

Местата със специфични рискове за този обект са:
- работа по и около изкопи;
- работа на височина - стълби, скелета, покривни конструкции и др.;
- мястото за влизане и излизане в строежа;
- при работа в непосредствена близост до строителните и транспортни машини 

през целия процес на строителството;
Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде 

разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и 
Координатора по БЗ. ^

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия 
са:

1 .Всяко движещо се по площадката лице да е е предпазна каска;
Всички работници да са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;
Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;
Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са 

заземени по съответно установения нормативен ред;
Всеки подизпълнител да се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава 

проблеми на останалите;
Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ да се съгласува с координатора по

ЗБУТ;

За изпълнение на всеки вид работа, свързан е опасностите, установени е оценката на 
риска да се осигуряват инструкции, изискваща чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба 
№ 2. Инструктаж на трайно на достъпни и видни места.

Всички подходи, пътеки, отвори и подобни да се обезопасяват е необходимите 
парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или 
указателен знак, съответстващ на изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 
г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Всеки работник и служител да е преминал през инструктаж и обучение по техника на 
безопасност и е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. 
Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително.

б.Машини и инсталации, подлежащи на контрол
На контрол ще подлежат временните електропроводи по площадката и всички 

транспортни и строителни машини, които участват в строителството на обекта в 
съответствие е общите и специфични изисквания на Наредба №7/1999г., глава шеста 
„Използване на работното оборудване", (раздел II - Самоходно и несамоходно.- работно 
оборудване).



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ^  у Г  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „ MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № BGI6RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .1# BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растемс“ 2014 -2020 г.

По организационния план (т. 2 от съдържанието на този ПБЗ) инсталациите, 
машините и съоръженията, които подлежат на контрол са:

Автокранове за разтоварване, складиране и монтаж, бетоновози и
- бетонпомпи;
- Заваръчни агрегати;
- Оксижени;
- Монтажни инвентарни скелета;
- Багери, товарачни машини, самосвали, валяци, виброплочи;
- Автовишка.

Строителните машини, които ще работят на строителната площадка, задължително:
- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване н 

предвидените СМР;
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо 

обслужване, и ще са безопасни при ползване;
- се управляват от правоспособни водачи.

Преди началото на строителството техническият ръководител ще предоставя на 
Координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и 
лицата, които са правоспособни да ги управляват.

Работата на строителните и транспортните машини в процеса на изпълнение на СМР 
задължително ще отговаря на изискванията в глава Втора от Наредба №2/20Q4i/ за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на ТРУД-

7.Отговорни длъжностни лица
Този списък ще бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощено от 

него лице, при откриване на строителната площадка и включва:
1 .Координатор по Безопасни условия на труд;
2. Технически ръководител;

Задължения на Техническият ръководител/ КБЗ/:
Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи 

и контролира тяхното прилагане;
Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти;
Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
5.Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ;
Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация, знания и опит;
Контролира:

О г. и 131
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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Проект „ MBG16RFOP00I-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян “ 
процедура за директно предоставяне Л* BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян**, 

част от процедура .1# BGI6RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020**, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

а) Планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и 
съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;

б) Монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, 
кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;

в) Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 
материалите, изделията и оборудването.

9.Осигурява:
а) Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност 
за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на 
работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от 
посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
в) Координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се 

използват от няколко бригади.
Ю.Определя:
а) Работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма 
достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигнапист;

б) Местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлкичеу
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контррлийа* 
окачващите им приспособления преди започване на работа; /  /

в) Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни 
устройства и др.);

г) Лице, което да отговаря за изправността, правилното използлне, прегледите, 
почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

11 .Изпълнява в срок предписанията на контролните органи
12.Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Временна организация на безопасност на движението по транспортни и 
евакуационни пътища на строителната площадка и подходите към нея

Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща улица. Временни пътища не 
се предвиждат. По цялата строителната площадка на новопроектираните сгради, потокът на 
моторни превозни средства ще бъде най-вече от тези, които ще бъдат ангажирани в 
строителния процес. Изпълнението на строителните работи ще става през светлата част от 
денонощието. При нужда от запазване на временната организация на движението и през 
нощта, да се поставят светлинни източници, видими от разстояние не по-малко от 300 м. 
Надлъжните ограждения се сигнализират със светлинни източници, поставени на разстояние 
не по-голямо от 18м. Временната сигнализация се поставя непосредствено преди започване 
на работите, на които е проектирана и се премахва веднага след приключването им. За 
поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията от ВОД о;ргеваря£ лицата, 
които извършват строителните работи на обекта.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 'X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^bHG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" 
процедура за директно предоставяне .М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура.\s BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Места за съсредоточена работа
По време на изпълнение на всеки от етапите обособени в т.1.2 по-горе се налага да 

работят повече от един строител, поради специфичния характер на строителните работи, 
предвидени в комплексния линеен график. Местата не са означени в схеми, защото са 
мобилни и броят на работниците зависи от използваната механизация , обема на СМР и 
дължината на технологичният участък.

Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове
Местата със специфични рискове са изброени в т. 5 и са означени на схема 1. В хода на 

строителството обозначаването на местата се извършва по преценка на техническия 
ръководител и КБЗ ежедневно в съответствие с предписаните в т.5 мерки и изисквания. В 
опасните зони достъпът на лица, неизвършвагци СМР се забранява.

Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета 
Не се предвижда монтаж на скелета.

Схеми на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, времешнО 
депа за отпадъци

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка /н д /  
склад в района на временния лагер), след като са подготвени за съхранението им. В 
технологичните процеси се използват само вещества и материали с установени параметри на 
пожарна и аварийна безопасност. Складиране и съхранение на материали и оборудване, 
изискванията към товаро-разтоварната площадка и извършването на товароподемните опера 
ще отговарят на правилата и нормите, дадени в Приложение : „]/1звъдшван товаро- 
разтоварни работи при СМР” от обхвата на чл.2,№2/2004г. Отпадъците ще се събират в 
контейнер и ще се извозват периодично с контейнеровоз. В района на строителната 
площадка няма да се допуска изхвърляне на строителни отпадъци и замърсяване на 
прилежащия околен терен. При извършване на земни работи ще се предприемат 
необходимите мерки, за да не замърсява пътната настилка в района на строителния обект.

КБЗ и техническият ръководител на обекта ще упражнява периодичен контрол за 
спазване на горните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд.

13. Схеми за разположение на санитарно-битови помещения
Временното строителство, необходимо за осигуряване на ЗБУТ и свързано с помощна 

и производствено-обслужващи дейности.
- Временна тоалетна;
- Временни битови сгради - фургон;
- Склад за материали;
- Противопожарно табло и табела по ПАБ;
- Ограда;
- Генератор за ел. енергия;
- Място за отпадъци;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFUP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образовате.!на инфраструктура в гр. Смолял“, 
процедура за директно предоставяне BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програна „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

За санитарно-битови нужди на работниците и ръководния персонал ще се използва 
подвижно санитарно-битово помещение, което ще отговаря на изискванията, дадени в 
чл.32(1) от Наредба №2/2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на СМР и ще се разположи на място, където в минимална степен има 
опасност от пропадания на почвата и експлозия на химични, физични и биологични агенти. 
Площадката да се почиства редовно от сняг, лед и кал, а в случай на необходимост да се 
посипва с пясък или сгур. Складирането на строителни материали да става само на указаните 
за това складови площи, обозначени с табели, чрез съответното подреждане и укрепване 
срещу срутване, съгласно предписанията за всеки материал. Между отделните фигури да се 
оставят чисти проходи с минимална широчина 1,5м. Разтоварването на обемисти и тежки 
товари да става под ръководството на техническия ръководител или на специално обучено 
лице.

14. Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и
други
Вода за битови и питейни нужди ще се доставя с водоноска. Електроенергия за 

производствени и битови нужди до завършване на обекта ще се доставя от генератори. 
Изготвените схеми трябва да бъдат съгласувани с КБЗ и изпълнени съгласно изискванията на 
Наредба №2/2004г. Временната тоалетна ще е химическа.

15. Осветление на строителната площадка и работните места
Специфичността на строителните работи изисква изпълнението светлата част на 

денонощието. Не се предвижда работа в тъмната част на деня. Изкуственото осветление ще 
се използва за битови нужди.

БХТПБ по Ел.част
Осветлението на обекта се реализира по два начина - през деня - естествено, вечер и 

сутрин - изкуствено. Захранването става от табло мерене към под табла, а от последните се 
захранват ел.съоръженията.

Командването на осветлението става с ключове, бутони и датчици.
Инсталацията е изпълнена с кабел СВТ.

Оценка за възможните опасности за персонала
В режим на експлоатация на обекта възниква опасност от докосване на тоководещи 

части, при образуване на силни дъги в следствие на грешни манипулации или при пробиване 
на изолацията и къси съединения. Също така в случай на продължително натоварване, при 
повреда на изолацията, тежко късо съединение и нередовност в работата на защитните 
съоръжения, могат да се получат по-продължителни дъги. При това може да се запали 
изолацията на проводниците.

Мерки за предотвратяване на възможни опасности за персонала.^

Информационна табела по чл. 13 от Наредба М2/2004г.; 
Предупредителни знаци;
Осветителни тела за временно изкуствено осветление; 
Аптечка и място за спешна медицинска помощ.

/  /
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Проект „ \fВСI6RFOPOOI-1.022-0002-С01 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне.»  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура № BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна охрана в 
експлоатация на сградата са взети следните мерки:

-конструкцията на сградата е масивна с монолитно изпълнение
-заземяване - на заземяване подлежат всички трифазни ел. табла, стълбовете и 

металната ограда. На заземителната клема се присъединяват - нулевата шина на таблото, 
корпуса на таблото, повторния заземител. Всички консуматори се заземяват посредством 
третото/пето жило /жълтозелено/ на захранващия кабел.

-зануляване-всички метални части, които не са под напрежение, предпазните клеми на 
контактите и други консуматори, корпусите на осветителните тела и ел. таблата трябва да 
бъдат занулени

-инсталацията е три/пет проводна с отделен защитен и неутрален проводник
- начинът на изпълнение на ел.осветителната, двигателната и на слаботоковите 

инсталации е съобразен е изискванията на НУЕУЕЛ, ПТБ, Наредба 1 з-1971 г. от 29.10.2009г, 
Наредба №1 от 27.05.2010г и Наредба №4 от 22.12.2010г .

Табло мерене е метално с врата и ключ е херметически уплътнения. ГРТ да се 
изпълни от лицензирана фирма.

Противопожарна защита
Спазени са изискванията на Наредба 1з-1971г. от 29.10.2009г. За обект който е е 

по- малка от 150 m2 се предвижда един пожарогасител клас ABC - 6 кг, за гасене на горими 
твърди, течни и газообразни вещества и материали. Независимо от всички предвидени 
технически обезопасителни средства, експлоатационния персонал следва да бъде подготвен, 
като за целта инвеститора при предаване на обекта го снабди е необходимите инструкции и 
ел. схеми.

Не се допускат:
- извършването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителна машина ( багер, булдозер, скрепер валяк и др. 
)изпълняваща земна работи;

- повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, 
дървета, дънери части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и 
др. с работните органи на земекопни строителни машини.

При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят ( преместват) 
на разстояние от 2.Ом от края на зоната на естественото срутване на откосите, като 
работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

При движение или стациониране на строителни машини близо до горния ръб на 
земните откоси стъпката на ходовото колело ли опората трябва да са извън зоната на 
естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимо разстояние до долния 
ръб на откоса до ходовите колела или опорите.

При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния не могат да 
бъдат спазени, откосите се укрепват като се отчита конкретното натоварване.

Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, 
създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепц^нет^както ив? 
преовлажнени, пясъчливи, лъсовидни почви без укрепване.

площ
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Проект nMsBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Счагян“, 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“ 

част от процедура Л? BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програча „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ

1. Общи изисквания
Продуктите изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след 

като тя е подготвена за съхранението им
Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер състав 

или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се 
разработват в инструкция по безопасност и здраве.

Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни 
пътища на строителната площадка или на железопътни линии, както и на разстояния, по- 
малко 2,5м до най близкия край на пътното платно или железопътна релса.

Товаро - разтоварните работи и временно приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия оборудване и др. се извършва така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане.

Строителните продукти оборудването и др. се транспортират и складират на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация.

Взривните материали и средства за взривяване се транспортират, товарят, 
разтоварват, приемат, съхраняват, използват и отчитат при спазване изискванията на  ̂
съответните нормативни документи.

Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхр 
отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.

Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните 
места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна ( в 
необходимите само за една смяна количества).

Битумни разтвори, органични разтворители и съдове от тях се съхраняват в 
пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривибезопасно 
осветление.

Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи 
помещения така, че да не замърсяват околната среда и в съответствие с указанията на 
производителя.

- прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на 
строителна площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване.

- използвания дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се 
почисти от скобите и гвоздеите.

- не се допуска доставката и употребата на различен бензин.

изискванията към товаро-разтоварна площадка
Широчината на пътищата и проходите в товаро - разтоварната площадка се проектира 

и изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от 
габаритите и тонажа им.

Товаро - разтоварната площадка трябва да има наклон 1 до 3 градуса жактЬчИ доенажи! 
и канавки за бързо оттичане на водите

С 0 0 136
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Проект „M3BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образовате!на инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне .*# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .1# BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.иа „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Ямите и откритите шахти на товаро- разтоварната площадка се покриват със здрави и 
безопасни мостове.

2.4. Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на 
складовите площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не по - 
малко от 10 м.

Извършване на товароподемни операции.
3.1 При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли, 

керамични , газобетонни блокове и други подобни продукти те трябва да са пакетирани в 
контейнери, палети, или пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири 
или тристарнно ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват 
произволното му самоотваряне или изпадане на части. При тристарно ограждащите 
устройства откритата страна на товара трябва да е по ъгъл по-голям от 150 в посока към 
насрещната оградена страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането 
на продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четирй&гранно Ч ограждане и 
предпазно устройство на дъното на пакета срещу разпиляване. 3.2. Празни палети или 
контейнери се спускат от етажните работни жло|цадКи чрез товарозахващащи устройства , 
използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на празни палети или контейнери о£, 
височина, както и при разтоварването им от превозното средство. /

При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др! ое 
използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала. L

Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им 
на иот вагони и автомобили се извършва след като работещите напуснат превозното 
средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачваните.

Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и 
стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифираните 
метали се укрепват сигурно срещу разпадне на фигурите. Между всеки хоризонтален ред 
дългорамерни елементи се поставят дървени подложки.

Товари се повдигат само когато подемните въжета ( веригите) са във вертикално 
положение. Захватните въжета ( вериги) се освобождават от куката на крана след като 
товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

4. Складиране
Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално 

положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на 
транспортиране и монтиране.

Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това места, 
които се означават с табели за допустимите количества или маса.

И з к а ч в а н е т о  и л и  с л и з а н е т о  н а  х о р а  п о  с к л а д и р а н и  ф и г у р и  с  в и с о ч и н а  н а д  1 .5 м  с е  
и з в ъ р ш в а  п о  о б е з о п а с е н и  с т ъ л б и  и л и  п о  д р у г  б е з о п а с е н  н а ч и н .

Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или 
траншея се опреде ;я чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не п^ьмадко от 1 ж  
до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа.



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X t  е* A I . .  • А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „ MB(il6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Счалян*. 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян",

част от процедура Л* BG 16RFOPOOI-I.OO1-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

При стеснени условия се допускат продуктите да се складират на фигури с височина 
над 2.5м когато това е предвидено в плана на безопасност и здраве.

Не се допускат
- устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени 

бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и 
други продуктопроводи.

- поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на 
стълбищни площадки, стълбища балкони наклонени плоскости, на места за преминаване и на 
проходи, както и в непосредствена близост до непокрити отвори и до външни контури на 
сгради и съоръжения.

- вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми 
елементи при неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра, по-голяма от 1 Ом/с/

Сглобяемите елементи се складират:
- по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им
- в положение, близко до това на монтирането им в сградата

При подреждане на продуктите на фигури подложките за подпирането им трябва:
4.8.1. да са е достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени или заскрежени

4.8.2 да се разполагат в една вертикална равнина като при подреждане на панели,' 
блокове и др. дебелината им да е е 20мм по - голяма от височината на монтажните скоби. /

При складиране сглобяемите елементи не трябва да се допират до терена, k 
подложките им да не се поставят върху замръзнала или

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната 

площадка, трябва да:
- отговарят на изискванията на инвестиционният проект за извършване на 

предвидените СМР.
- са добро техническо състояние, преминали съответното техническо 

обслужване и да са безопасни за използване.
Товаренето, транспортирането, разтоварването монтажът и демонтажът на 

строителните машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице при 
взети мерки за безопасност.

Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с 
инструкциите за експлоатация.

Продуктите, машините съоръженията и другите елементи, които посредством 
движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и 
складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат 
да се приплъзват и преобръщат.

Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или 
на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве.

Машините за извършване на земни работи се допускат до рабодасНО-дерени с наклон 
не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.

' 0  С 1 3 8
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Строителните машини и транспортни средства се допускат до работата в близост до 
електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани 
от най близката част на машината или товара и най външната линия на електропровода, е с 
достатъчно голямо разстояние.

При превозване на извън габаритни товари преминаването под електропроводите без 
изключване на напрежението им се извършва при спазване на нормативите. При започване 
на работа в близост до електропроводите корпусите на строителните машини, с изключение 
на машините на гъсеничен ход се заземяват посредством преносими заземения.

На определените за преминаване на строителните машини места от строителната 
площадка, намираща се по електропроводите се поставя табели, които показват 
напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина се 
маркира с висяща дъска

Строително - монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени 
и инструктирани лица.

Строителят, чиято собственост са строително - монтажните пистолети:
- със заповед определя отговорник за наличността, раздаването и отчетността на 

пистолетите и зарядите за тях;
- определя списъка на лицата, които ще използват строително - монтажни^

пистолети; /
- осигурява съхраняването на строително - монтажните пистолети и воденето/на 

приходно - разходна книга;
- осигурява тримесечни проверки за наличността, съхраняването и използването 

на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях;

Временна организация на движението и организация на движението
Поради характера на строежа и характеристиката на строителната площадка не е 

необходимо въвеждане на ВОД или ОД.

Мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството
Мероприятията, които трябва да се спазват по време на строителството са:
Извозване на строителните отпадъци;
Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на обекта; 
Запазване на съществуващата зеленина в границата на строителната площадка;
Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите; 
Изкопите, водоотводните канали и други подобни съоръжения трябва да се 

изпълняват по такъв начин, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откоси и 
образуване на оврази;

Преди предаването на обекта, околното пространство да се почисти основно от 
строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството;

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА М ЕСТНОТО  
НАСЕЛЕНИЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект \*BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура № BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Неудобствата за местното население са причинени от транспортирането на материали 
и строителни дейности, в това число:

S  Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или 
Задръстванията на движението и заобикаляния 

■S Прекъсване на водо-, електроснабдяване, както и комунални услуги 
S  Отровни газове
S  Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите 
S  Опасна радиация 
■S Замърсяване на води и почви 
S  Неправилно отвеждане на отпадни води 
S  Неправилно третиране и депониране на отпадъци 
•S Наднормен шум 
•S Вибрации 
S  Ерозия на почвите 
S  Растителен и животински свят в района 
S  Защитени видове

Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта втСрху 
живущите и бизнеса, „АРТСТРОЙ“ ООД ще предприеме следните елементи и мерки:

Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или
Задръстванията на движението и заобикаляния

- Придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик- 
часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони.

- Внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, 
използвани от превозните средства

- Ще се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални 
светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от 
инциденти и нанасяне на щети върху собствеността

- предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни 
знаци, конуси и сигнални светлини.

- набавяне на прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, 
пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията

- информиране на обществеността за съществуващите райони на работа,
- внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за 

алтернативни маршрути,
- избягване на ненужното паркиране на работните камиони или ссъхраняването на 

материал.
- Обезопасяване на работните места и строителната площадка
- Обозначаване на опасните зони със сигнални знаци и надписи
- Предварително да се определят и сигнализират местата за пресичане на 

строителната площадка от граждани
- Някои от изискванията при изпълнение на строителни работи са следните:
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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Проект \§BG16RF()P001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне Л? BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Счолян“, 

част от процедура ># BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- Изкопите да се ограждат с предупредителни на лента, а през ноща да се включва 
аварийно осветление

- Преди започване на работа, всеки машинист е длъжен да се огледа дали има хора в 
обсега на машината. След като се убеди, че всичко е наред, подава звуков сигнал и започва 
работа

- На обекта да се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ
- Движението на строителни машини и на пешеходци на строителната площадка да 

се регулира с пътни знаци в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за 
движението по пътищата.

- На строителната площадка трябва да има инструкция за начина на действие в 
случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.

- Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за 
произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем;

- Осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната 
площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки.

- След консултации със съответните власти по обществено здраве изпълнение на 
подходящи мерки за контрол на комарите, мухите и останалите насекоми на обекта, 
включително прилагане на подходящи химически реагенти в районите на развъждане.

Прекъсване на водо-, електроснабдяване, както и комунални услуги
^  Осигуряване на адекватна канализация, места за събиране и съхраняване нг 

отпадъците, в съответствие с българските закони и подзаконови нормативни актове по 
начин, удовлетворяващ изискванията на Строителния надзор за всички издигнати на обекта 
сгради, офиси, складове и лаборатории.

■S Осигуряване на адекватен брой подходящи тоалетни и други санитарни 
принадлежности на местата, където се изпълняват работите по начин, удовлетворяващ 
изискванията на районния санитарен инспектор.

^  Забранено е да се извършват монтажи в обсега на далекопроводи с 
високо напрежение.

^  Изясняване наличието на подземни комуникации преди започването на 
изкопните работи

S  При изникване на съществуващи водо-, електроснабдяване, както и 
комунални проводи и съоръжения, в близост до тях ще се копае внимателно на ръка.

S  Преди започване на работата, да се изясни наличието на други 
подземни проводи и кабели по трасето, с представители на съответните служби.

Отровни газове
Работата на строителната механизаиця и транспортната техника е свързана с 

изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни, азотни и серни окиси, сажди и други 
вредни вещества, които влиаят негативно върху качеството на атмосферния въздух.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се намали количеството на 
отровните газове, изхвърляни във въздуха са:

S  да не се използват пътностроителни машини и ППС с неизправни двигатели 
вътрешно горене;
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S  ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход;

Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху атмосферния въздух и за намаляване на опасни вешества в атмосферния 
въздух над нормите са:

S  да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на отпадъци и 
подготовка на временната приобектова база и съгласуване е общинската администрация;

•S да не се товарят ППС извънгабаритно с насипни материали;
S  при транспортиране на насипни материали да се използват тенти за покриване 

или автотранспортни средства със затворена каросерия;
^  складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни 

отпадъци при сухо и ветровито време да се омокрят;
S  след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват 

надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни 
отпадъци.

S  намаляване до минимум използването на превозни средства в неасфалтиранзк 
или непокрити области и премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на (  
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките

S  премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките 

S  за да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се 
препоръчва улиците да се пръскат с вода

В края на работния ден, ще се почистват пътищата от изсипана земна маса, чакъл, 
пясък, или друг вид замърсител, е които волно или неволно е замърсена територията. 
Почистването ще да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен 
труд при необходимост за постигане необходимата чистота, която да е сравнима със 
съседните улици незасегнати от строителните работи. Абсолютно се забранява запушването 
на дъждовни приемници и преливници със земни или други отпадъци.

Излъчване на опасна радиация
Вследствие на строителството не се предижда замърсяване от опасна радиация. 

Въпреки това Изпълнителя ще следи за повишено ниво на радиация в района и ще има 
готовност за предприемане на адекватни мерки, а именно:

В случай на нужда- сключване на договор със специализирана фирма за извършване 
на постоянен мониторинг;

В случай на установена радиация-моментално прекратяване на строителните дейности 
и евакуация на хората и уведомяване на съответните инстанции.

Замърсяване на водата и почвата над определените норми
По време на строителството, „АРТСТРОЙ“ ООД носи пълната административна и 

законова отговорност за всяко замърсяване на повърхностните води, в съответствие 
действащото законодателство.
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

„АРТСТРОЙ“ ООД ще гарантира, че в повърхностно течащите води, напоителните и 
дренажните съоръжения не се изпускат нефтопродукти, горива, смазочни вещества, 
химически препарати, бои или други опасни вещества.

Няма да се разрешава депониране на битови или производствени отпадъци, както и 
зареждане с гориво и паркиране на машини и превозни средства на разстояние по малко от 
100 м от повърхностно течащи води, включително дренажни и напоителни съоръжения. 
Изхвърлянето на нефтопродукти и горива върху открити почви се забранява. Зареждането на 
машини трябва да се ограничи до стационарни и/или подвижни станции за гориво и ще се 
изпълнява само с подходящи спирателни кранове или дюзи. „АРТСТРОЙ“ ООД трябва да 
предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването на почвите и 
подземните води, доколкото това е възможно.

„АРТСТРОЙ“ ООД ще представи на съответните власти план на обекта, на който са 
отбелязани вида на монтираните съоръжения със съответното месторазположение, например 
складове за горива и материали, стационарни станции за зареждане с гориво, асфалтова база, 
смесител, автомивка и др. За всяко от съоръженията „АРТСТРОЙ“ ООД ще отбележи 
приблизително най-кратките разстояния до напоителен и до дренажен канал, както и до 
обществен или частен кладенец.

Преди започване на работите „АРТСТРОЙ“ ООД трябва да представи за одобряване 
от Строителния надзор авариен план за случаите на разлив или изтичане на опасни вещества.

Забранява се директното заустване на канализационни води от временно селище за 
работници в повърхностно течащи води. Отпадъците от тези канали трябва да се събират/в 
септични ями или попивни кладенци.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 
въздействие върху почвите включват: да се предвидят системи за временно отводняване на 
строителната площадка с цел ограничаване ерозията на почвите, подходящо съхраняване на 
отнетия хумусен хоризонт от засегнатите земи и използването му при ландшафтното 
оформление на крайпътните пространства по време и след приключване на строителството.

По време на строителство ще отвеждаме атмосферните води извън района на 
строителство за да се ограничи възможността за тяхното замърсяване. Притокът от 
замърсени битови води ще се третира по безопасен за околната среда начин.

Чрез осигуряване на химически тоалетни няма да се допусне замърсяване на околната 
среда. Същите ще бъдат на площадката през целия период на строителство. След 
приключване на СМР санитарното оборудване ще се премахне и площите ще бъдат 
възстановени в първоначален вид. Ще извършваме постоянен контрол за техническа 
изправност на механизацията с цел недопускане изтичане на масла и горива. Техниката ще 
бъде ремонтиране само в специализираните центрове.

Няма да се извършва неконтролируемо изхвърляне на вредни вещества.

Неправилно третиране и депониране на отпадъци
Когато има такава възможност трябва да се обсъждат възможностите за рециклиране 

/повторно използване на материалите;
Като правило, твърдите отпадъци, създадени по време на строителството трябва да се 

събират систематично, съхраняват и депонират на подходящи места, олпбпени от

f  ■Г' Гг 1  *■ О 'L J ' } о.



P A  I ь '(* Н А  Г1РС: РА М А

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „\tBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. С.мплян“, 
процедура за директно предоставяне .М BG16RFOP001-L022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолял“, 

част от процедура.1* BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г.

Ръководителя на Проекта и в съответствие с националната нормативна уредба.
Строителните отпадъци (отпадъци от разрушаване на мостове, подмяна на водостоци, 

предпазни огради или парапети на мостове и др.) трябва да се отстраняват от обекта по 
организиран начин и да се депонират в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чистият почвен материал, т.е. отбелязан като изкопен материал, който не може 
повторно да се използва трябва да бъде отстранен от обекта и транспортиран до депо в 
съответствие с действащата нормативна уредба или до място, определено в проектната 
документация.

Битовите отпадъци от временните селища трябва системно да се събират и извозват 
до предназначените за това места, в съответствие с действащата нормативната уредба.

Ако временното селище е изградено на приемливо разстояние от по-голямо населено 
място, битовите отпадъци от временното селище може да бъдат включени към 
съществуващата системата за извозване на сметта на съседните общини, при одобрение от 
тяхна страна.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието 
от генерирането на отпадъци са:

S  ще се осигурят всички необходими съоръжения за отпадъчните материали от 
експлоатацията и съхраняване на битови отпадъци в контейнери, осигурени от общинската 
компания за събиране на битовите отпадъци. Ще бъде осигурен и необходимия достъп до ^ 
съоръженията за безопасно и лесно събиране на отпадъците /

S  ще се осигурят достатъчно химически тоалетни на работното място и ще С /  
поддържа санитарното съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните от 
химически тип ще бъдат конструирани така, че тяхната употреба да не води до замърсяване 
на околната среда. След края на строителството, санитарното оборудване ще се премахне, а 
площите ще бъдат възстановени в първоначалния си вид.

•S Каналните води и отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с 
Българските екологични норми.

^  опасните отпадъци да се събират в специални контейнери;
S  отпадъците да се съхраняват временно на площадки с изпълнени основи от 

уплътнен изолационен материал;
S  предварително планиране и ситуиране на площадки за разполагане на 

заимствани изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и депа за 
неподходящи материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху чувствителните 
зони.

✓ ще осигури извозването генерираните отпадъци

Наднормен шум
„АРТСТРОЙ“ ООД ще спазва всички съществуващи закони и наредби, отнасящи се 

до управлението на шума при изпълнение на строителни работи, в асфалтови бази и при 
кариерни работи. Преди започване на работите „АРТСТРОЙ“ ООД ще представи з/ t  
одобрение от съответните власти план, на който са отбелязани вида на монтираните'* 
съоръжения и местоположението им, например асфалтова база, смесител и др./ 
„АРТСТРОЙ“ ООД ще разработи и приеме ефективни мерки за управление и технодш^^
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „\tRG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян*, 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян’4. 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г

намаляване на шума, особено близо до населени места. „АРТСТРОЙ“ ООД ще проведе 
подходяща подготовка за намаляване нивото на шума на механизацията. Използването на 
машини и съоръжения, които генерират високи нива на шум не се разрешава през нощта, 
освен, в случай че има одобрение от Строителния надзор. Шум, несвързан със 
строителството ще се ограничава, доколкото е възможно.

Мерките, които ще бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от шум 
са организационно управленски мерки, а именно:

S  За работната среда следва да се спазват основни изисквания за безопасни 
условия на труд: при работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици; 
да бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите; през горещите 
летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори; работниците 
да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.

S  За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва 
да е по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района, да не надвишава 
нормативноопределените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да спят, 
почиват и работят при задоволителни условия.

S  техниката да не работи на празен ход; ,
S  обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по /

предварително строго определени маршрути на движение на пътно-строителната техника и 
да спазват стриктно допустимата скорост на движение при преминаване през населени места.

S  внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, 
използвани от превозните средства, за да се избягват, доколкото е възможно, натоварени 
главни пътища.

Наднормени вибрации
Източниците на вибрации при СМР са строителната техника и механизацията. 

Евентуалните засегнати от неблагоприятното явление са местното население, трудовия 
персонал животинския свят.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да бъдат ограничени и сведени до 
минимум неблагоприятното въздействие от вибрации са:

S  поддържане на техниката в изправно състояние;
S  недопускане на вибрации в надномерни нива;
S  в случай на установяване на надномерни вибрации-незабавно спиране на 

съответната механизация до отстраняване на проблема;

3.5. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

3.5.1. Индентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние^
върху изпълнение на договора.
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Проект „ \*BG16RFOP001-1.022-0002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смаляни, 
процедура за директно предоставяне .ft BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смаляя “, 

част от процедура Л* BG16RFOP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Рисковете, които трябва да се идентифицират, се отнася до бъдещи условия или 
обстоятелства по време на изпълнение на проекта, които съществуват извън контрола на 
"АРТСТРОИ" ООД и които в случай, че възникнат, биха имали отрицателно въздействие 
върху проекта. Докато проблемите по проекта представляват текущи проблеми, които могат 
да се решат, то рисковете са потенциални бъдещи проблеми, които още не са възникнали.

Не всички проблеми по изпълнение на обекта могат да се идентифицират 
предварително, а някои потенциални проблеми, които на пръв поглед не изглеждат вероятни, 
на практика могат да възникнат. Редица проблеми, обаче, могат да се предвидят 
предварително и трябва да се управляват посредством проактивен процес за управление на 
риска.

Едно от най-важните условия за срочно и качествено изпълнение на един 
инфраструктурен проект е осигуряване на неговото ритмично финансиране, съобразено с 
технологичните темпове на изпълнение. Като се вземе предвид, че проектът се финансира 
със средства на Програмата инвестиционни проекти се приема, че рисковете на ниво 
проектна цел ще бъдат управлявани ефективно.

Потенциални рискове и вероятност за тяхното настъпване

На база на опита си "АРТСТРОЙ" ООД при изпълнението на подо^нй 
инфраструктурни проекти и съобразявайки се изцяло с рисковете, заложени в техническата 
спецификация, предоставена от Възложителя, нашите експерти определиха очакваното 
въздействие на рисковете и набелязаха дейностите, които ще бъдат засегнати от 
настъпването му. В т. II „Програма за управление на риска” са формулирани конкретни 
мерки за предотвратяване и намаляване на рисковете.

Основни допускания
С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са 

направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на 
техническата спецификация:

Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 
заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител община Смолян, 
Изпълнител, ръководството на учебната база, експлоатационни дружества и др.

Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в 
съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани 
страни/лица;

Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на 
предвидените дейности;

Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на 
компетентните органи.

0  С 1 4  6
г
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Проект ^ YtBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура .1; BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растежи 2014 -2020 2,

X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В Документацията за участие в обществената поръчка са дефинирани от 
възложителя следните рискове, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на 
проекта

1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство 
Община Смолян.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в 
изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането. 1}й 
дейностите по договора сключен с бенефициента

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 
по договора от Страна на Възложителя

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от от констатирано 
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност

7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 
и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население

В нашето предложение "АРТСТРОЙ" ООД разглежда аспектите и сферите на 
влияние на описаните рискове, предвижда и предлага мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора при възникването и мерки за недопускане/ предотвратяване и за 
преодоляване на последиците при настъпването на посочените рискове, а именно

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ

- Закъснение началото на започване на работите
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обЙ^Г

Очаквано въздействие на риска върху обекта:
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Проект т\§BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ 
процедура за директно предоставяне .*# BG16RFOP001-L022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян и, 

част от процедура .М BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програна „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Технологична невъзможност за завършване на СМР в договорения срок;
Оскъпяване на стойността на обекта в следствие на нови технологии, увеличени 

материални и човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия при многосменен режим 
на работа;

Оскъпяване на стойността на обекта в следствие на повишаване на цените на 
строителни материали, труд, горива, машини и др.;

Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Непостигнати цели на Програмата на Общината.

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
въздействие на риска

Стойност на риска

2 2 4
Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала 

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска за двата 
обекта:

обекта;

Получаване на необходимите разрешения от съответните компетентни органц// 
Получаване на информация от съответните компетентни органи;
Предоговаряне на цени на материали, механизация и труд с доставчйцит^ тю

СМР в неподходящи условия и упражняване на нощен труд;
Закъснения в отчитането и разплащането на изпълнените работи по проекта.

2. ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
СТРАНА НА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС________

Очаквано въздействие на риска за обекта:
Забавяне на издаването на съответните разрешителни, което води до забава на 

стартиране на СМР;
Нарушаване на строителния график и удължаване на срока на изпълнение на 

Договора за строителствоа;
Проблеми на индустриалните отношения на Изпълнителя на строителството и 

отношенията му с доставчици/други участници в строителния процес;
Забавяне на реализацията на проекта съгласно заложените в него срокове.
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Проект 6RFOPO0I - 1. 022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност ма образователна инфраструктура а гр~ Смоляни,
процедура за директно предоставяне B G 16R F O P 001- 1. 022 „Изпълнямие на интегрирани планове за градска възстановяване и развитие 2014-2620 -  Смолян", 

част от процедура М BG16RFOP901-1,001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществяла с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони е растеж“ 2014 -2026 г.

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
въздействие на риска

Стойност на риска

1 3 3

Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала
от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Съгласувания и издаване на съответни разрешителни и протоколи, свързани със 

строителството;
Технологична последователност на изпълняваните СМР;
Осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Въвеждане на обекта в експлоатация в срок;
Осигуряване на налични ресурси -  строителни материали, резервни части, гориво, 

труд и механизация;

3. ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ В
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ 
НА ПРОЕКТА

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни 
в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство Община Смолян, 
Изпълнителите на отделните договори

Очаквано въздействие на риска:
Закъснения при избора и при сключване на договор с Изпълнител и Строителен

надзор;
Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до забавяне на 

изпълнението на проекта;
Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР;
Удължаване на срока за изпълнение на строителството;
Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по договора от 

страна на Възложителя;
Забава на строителството, което води до некачествено обслужване на населението; 
Неизградена база в детска градина.
Непостигането на целите на Програмата.

Вероятност за Очаквано Стойност на риска
настъпване на риска въздействие на риска ^  О

0  0и 1



.1 к* A I iH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект m.4»BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне S i BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Счагян“, 

част от процедура .1* BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1 3 3

Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала 
от 1 до 5, кьдето 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Избор на и своевременно сключване на договор с Изпълнител и Строителен надзор 

от страна на Възложителя;
Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, необходими за ефективно 

изпълнение на неговите задължения като проектант и строител и до съоръженията, предмет 
на договора;

Изготвяне и одобряване на техническия инвестиционен проект;
Издаване на Разрешение за строеж;
Подписване на Протокол обр.2 в срок, навременно съставяне и подписване на 

протоколите по време на изпълнение на СМР;
Спазване на строителния план-график;
Въвеждане на обекта в експлоатация в срок;
Навременно отчитане на проекта;

4. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ НА ЕС

Промени в законодателството на България или на EC/промени в изискванията по 
Програмата за развитие на селските райони във връзка с наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора, сключен с бенефициента

Очаквано въздействие на риска:
Промяна на обхвата на техническия инвестиционен проект на обекта във връзка с 

промени в нормативната база, свързана с проектирането;
Промяна на технологията на изпълнение на строителството, която ще доведе до 

промени в единичните стойности и количества на заложените в договора СМР;
Инфлационно оскъпяване на стойността на изпълнение на проекта, в следствие на 

изменение на законодателството в областта на данъчното облагане, социалното осигуряване, 
митнически процедури за внос/износ, наемането на работна ръка, местните данъци и такси 
и/или други държавни такси;

Затрудняване на отчитането и контрола на дейностите от страна на Община Смолян 
във връзка с направените промени в системата за наблюдение, отчетност и контрол;

Затруднение за Изпълнителя при отчитане на СМР към Възложителя, в следствие на 
промени в изискванията по ПРОГРАМАТА; у

Промяна в обхвата на вече одобрени за финансиране мерки, което ще доведе /щ  
промяна в обхвата на договора;
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект rr.\tBGI6RF()P001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Закъснения в изпълнението на обекта и Непостигането на целите на Община Смолян 
и ненавременно усвояване на средствата, предоставени от ПРОГРАМАТА .

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
въздействие на риска

Стойност на риска

1 1 1

Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се
измерват по скала

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Актуализиране на работен проект на площадките;
Ценнобразуване на нови видове работи, свързано с промени в техническите 

спецификации;
Оценка на стойността на изпълнение на обекта, в т.ч. на разходите, свързани с 

данъчното облагане, социалното осигуряване, митнически процедури за внос/издо/, 
наемането на работна ръка, местните данъци и такси и/или други държавни такси;

Наемане на работници и специалисти;
Осигуряване на качеството на цялостно изпълнение на проекта;
Въвеждане и актуализиране от Възложителя на система за наблюдение, отчетност и 

контрол на дейностите и на разходите, свързани с изпълнението на проекта;
Постигане на целите, заложени от Община Смолян , в т.ч. и ненавременно 

усвояване на средствата, предоставени от ПРОГРАМАТА.
Прилагане на законодателството на ЕС и/или негови актуализации,

5. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
Договора от страна на Възложителя

Очаквано въздействие на риска:
Проблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на 

изпълнението на обекта, вследствие на съдебни спорове;
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., 

в следствие на забавяне на плащанията;
Проблеми в спазването на финансовата дисциплина от "АРТСТРОЙ" ООД и 

увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителите по договора към държавни органи, 
кредитни институции и други фирми/доставчици;

Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно коит<у£г 
договориран;
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I P A  I TIPS Р А М АH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ir}»BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смоляни, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 — Смолян 

част от процедура . в  BG16RFQP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж"  2014 -2020 г.

Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Ненавременно усвояване на средствата, предоставени от ПРОГРАМАТА на община

Смолян.
Вероятност за 

настъпване на риска
Очаквано

въздействие на риска
Стойност на риска

1 3 3
Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала

от 1 до 5, кьдето 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни;
Спазване на строителния план-график;
Промяна на заложените видове СМР и тяхното остойностяване;
Осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Спазване на финансова дисциплина от "АРТСТРОЙ" ООД и ограничаване на 

задлъжнялостта им към НАП, финансови институции и други фирми/доставчици;
Усвояване на средствата, предоставени от ПРОГРАМАТА на община Смолян.

6. ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, 
ПРОДИКТУВАНИ ОТ СПЕЦИФИКАТА МУ И/ИЛИ 
НЕПЪЛНОТИ/НЕТОЧНОСТИ В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

*1

Очаквано въздействие на риска:
Забавяне на старта на проектните дейности, свързано с неточности или пробни в 

изходните данни;
Забава в съгласуването и одобряването на техническия проект;
Забавяне на старта на строително-монтажните работи, свързано с промени в 

работните проекти (екзекутивна документация);
Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график);
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., 

във връзка с промените на работния проект и техническото предложение на Изпълнителя;
Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство;
Забава в доставките на оборудването
Забавяне на изграждането на съоръженията към стадиона

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
въздействие на риска

Стойност на риска

1 2 2
Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала'

от 1 до 5, кьдето 5 е най-висока стойност.



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект fr.\iBG16RF<)P001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Промени в изготвения технически проект с включване на актуални данни за 

състоянието на терена;
Промени в технологията на изпълнение и организацията на сроителството;
Промени в разрешението/ята за строеж;
Актуализация на вложените строителни материали;
Отразяване на направените в проекта и техническата спецификация промени в 

г-ч единичните цени и стойността на договора, както и видовете и количества СМР;
Получаване на информация и/или необходимите разрешения от съответните 

компетентни органи;
Спазване на срока на изпълнение на СМР;
Осигуряване на качествено обслужване на населението.

7. ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, 
ПРОДИКТУВАНИ ОТ ПРОТЕСТИ, ЖАЛБИ И/ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА 
НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Очаквано въздействие на риска:
Забавяне на старта на строително-монтажните работи, свързано невъзможно^ за 

подписване на Протокол обр.2;
Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график);
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горйца и др., 

във връзка с промените на работния проект и техническото предложение на Изпълнителя; 
Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство;
Забавяне на изграждането на енергоспестяващите дейности на ОДЗ.

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
въздействие на риска

Стойност на риска

1 2 2
Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по скала

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Промени в изготвения график за работа;
Спазване на срока на изпълние на СМР;
Осигуряване на качествено обслужване на населението, работещо или ползвало 

услугите на детската градина.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFQP001-1.022-0002-C01 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян*4, 
процедура за директно предоставяне Ц BG16RFOPOO 1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .й BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеле“ 2014 -2020 г.

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Въз основа на правилното идентифициране на възможните рискове 
"АРТСТРОЙ" ООД е изградил ясен и обвързан план за управлението на 
потенциалните рискове, още преди те да са възникнали и за минимизирането на 
тяхното отрицателно въздействие върху изпълнението на проекта.

Планът включва разработване на процедури за идентифициране на тези 
рискове, въвеждане на система за контрол и докладване на значимите рискове на 
съответните нива.

Ключов фактор за успешното въвеждане на управлението на риска е разбирането и 
ангажираността на ръководството и служителите в този процес. Всички служители и 
работници във "АРТСТРОЙ" ООД ще бъдат мотивирани и убедени, че трябва да участват в 
процеса на управление на риска.

За Управлението на риска са създадени необходимите условия в системите на 
фирмите, които се изразяват в: Стратегически план за развитие и оперативни планове; 
ресурсна осигуреност на целите и мерките в рамките на периода на изграждане на обекта -  
човешки ресурси, материални активи, финансови средства, достатъчна и достъпна,/7 
информация.

"АРТСТРОЙ" ООД е сертифициран и има внедрени Системи за управление на 
качеството в съответствие с изискванията на Международния стандарт ISO 9001-2008, 
Система за безопасност на труда в съответствие с изискванията на Международния стандарт 
BSOHSAS 18001:2007, Системи за опазване на околната среда в съответствие с изискванията 
на Международния стандарт ISO 14001:2005 и са редовни членове на съответните браншови 
камари на Българска строителна камара. Създадена е необходимата организация за правилно 
провеждане на процедурите, разписани в Системите.

Интегрална част от програмата за управление на риска е наличието на всички 
необходими застраховки на "АРТСТРОЙ" ООД , свързани с изпълнението на проекта:

- застрахователни полици за професионална отговорност в проектирането по чл. 
171 от ЗУТ, както и декларации, че застраховките ще се поддържат през целия период на 
договора;

- застрахователни полици за професионална отговорност в строителството по чл. 
171 от ЗУТ , както и декларация, че застраховките ще се поддържат през целия период на 
договора.

Липсата на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна информация 
относно рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подценяване няг 
ролята и значението на различните заинтересовани страни. Определянето на основните цели”
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Проект \*BG16RFOP00l-L022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне № RG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смоляни, 

част от процедура Ч BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

на проекта е ключът за добрата му реализация и подобряване на водоснабдителните и 
канализационните услуги като цяло.

Ръководството на "АРТСТРОЙ" ООД разглежда организационната среща със 
заинтересованите страни не само като възможност за получаване на информация и събиране 
на данни, но освен това за представяне на проекта като цяло и призоваване на 
заинтересованите страни да помагат за гладкото реализиране на проекта и пълна подкрепа на 
Изпълнителя чрез предоставяне на цялата налична информация и минимизиране на 
забавянето при вземане на решения, доколкото е възможно. За да се осигури постигане 
целите на проекта, изпълнителят ще включи местните заинтересовани страни, свързани със 
сектора от самото начало, приобщавайки ги към процеса за вземане на решения, 
съобразявайки се е техните становища. Трябва да е ясно, че успехът на проекта може да се 
постигне само заедно е подкрепата на всички привлечени страни.

Затова се предлага да се поканят представители на Община Смолян и други, имащи 
отношение към проекта организации на обсъждане при започване на изпълнението на 
ключовите моменти, за да се представят изводите и заключенията от нея и да се 
идентифицират потенциалните проблеми или ограничения, които могат да възникнат.

Ръководството на "АРТСТРОЙ" ООД носи отговорност за осигуряване на текущ 
мониторинг върху процеса на управление на рисковете и актуализирането му прц7 
необходимост.

3.5.2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВСЕКЙ ОТ 
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ

Общи положения
Намаляването на риска е реакция на "АРТСТРОЙ" ООД , която ще се прилага в 

повечето от случаите, защото не е възможно рискът изцяло да бъде избегнат/предодвратен. 
Изградените контроли предоставят разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи 
параметри, в зависимост от значимостта на риска и разходите за въвеждане на контролите. 
Рисковете, обект на тази реакция се наблюдават периодично.

Толерирането на риска ще се допуска, само ако съответният риск има ограничено 
/незначително/ влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемането на 
действия са непропорционални на потенциалните ползи. Тези рискове трябва да бъдат 
постоянно наблюдавани, за да не преминат в друга по- висока категория.

Конкретни мерки по рискове

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ:



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X I P A I * M t " A  I I  ■ - 1

РЕГИОНИ В РАС ТЕЖ

Проект ^ \*BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образоватезна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .Ss BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 -2020 л

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора са строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: 
Възложител , Изпълнител на настоящата обществена поръчка,;

"АРТСТРОЙ" ООД притежава собствен финансов ресурс и достъп до финансови 
средства, които му позволяват да поеме първоначалните разходи до започване на изплащане 
на аванса и сертификатите до определен процент;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, включително 
проектанти с дългогодишен опит, които лица ще контролират изпълнението на СМР и 
отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация;

При възникване на рискови ситуации може да се използват ресурсите на някой от 
другите участници извън договореното предварително, с цел недопускане на липса на ресурс 
на обекта;

"АРТСТРОЙ" ООД ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с ;  
Възложителя Община Смолян.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество с Изпълнителите на други договори по проекта, които имат връзка с 
изпълнението на проекта и обекта на поръчката, както и институции, с които ще се 
съгласуват проектите и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и 
ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите 
отговорности;

"АРТСТРОЙ" ООД има изградена система за финансов и счетоводен контрол и 
управление на разходите;

"АРТСТРОЙ" ООД ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с 
изпълнителите на други договори по този проект;

Риск 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора са строителство, с цел осъществяване на ефективц^г ^бездроблемяб^
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект 16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян
процедура за директно предоставяне Л# BG16RFOP061-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смазяни, 

част от процедура .1# BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

сътрудничество с Изпълнителите на други договори по проекта, които имат връзка с 
изпълнението на проекта и обекта на поръчката, и др.;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има компетентни лица, които ще следят за 
своевременното и качествено изпълнение на СМР;

При възникване на рискови ситуации може да се използват ресурсите на някой от 
другите участници извън договореното предварително, с цел недопускане на липса на ресурс 
на обекта;

Екипът на "АРТСТРОЙ" ООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по европейски фондове -  прозрачност, партньорство, публичност, 
устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.;

Изготвяне и прилагане на план за управление на качеството на изпълнение на 
договора.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

"АРТСТРОЙ" ООД ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация 
между Възложителя Община Смолян и проектантския екип, изготвил работния проект, 
строителния надзор;

Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия Договор. 
Програма за управление на проекта;

"АРТСТРОЙ" ООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ' 
ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на свойте 
отговорности;

Създаване на добри професионални взаимоотношения с всички 
доставчици/подизпълнители и др. изпълнители, ангажирани в строителствоовия процес и 
доставките.

Риск 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 
строителство Община Смолян, Изпълнителите на отделните договори

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

Екипът на "АРТСТРОЙ" ООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по европейски фондове -  прозрачност, партньорство, публичност, 
устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще бъдат включени подготвени експерти, 
притежаващи познания в детайли за финансовите процедури и правилата за отчитане на 
проекти, финансирани от ПРОГРАМАТА;

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно

г  л
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект BG16ftFOP0ei-1.022-dO02-C91 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смазан“, 
процедура за директно предоставяне .И BG16RFOPOO 1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смалял ", 

част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани кланове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2920", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж14 2014 -2020 г.

клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество с Възложителя, Община Смолян;

В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
"АРТСТРОЙ” ООД ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията 
с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 
строителство Община Смолян, с Изпълнители на други договорите по проекта, и др.

1. "АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ съгласно 
клаузите в Договора за строителство с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество с Изпълнителите на други договори по проекта;

2. "АРТСТРОЙ" ООД ще поддържа постоянна и своевременна комуникация с 
Община Смолян и с всички компетентни органи и дружества, имащи отношение към обекта;

3. Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска.

Риск 4. Промени в законодателството на България или на EC/промени в 
изискванията по ОП във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по 
договора, сключен с бенефициента

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

"АРТСТРОЙ" ООД има достъп до съществуващата правно-нормативна база на Р 
България и Европейския съюз и

притежава система за непрекъснат контрол върху промените на правно-нормативна 
база на РБългария и Европейския съюз;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще бъдат включени подготвени експерти, 
притежаващи познания в детайли за приложимите аспекти на европейското и българското 
законодателство, финансовите процедури и правилата за отчитане на проекти, финансирани 
от ОП;

"АРТСТРОЙ" ООД има изградена система за финансов и счетоводен контрол и 
управление на разходите;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, включително 
проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват 
своевременно всички направени промени в проектната документация;

Изготвяне и прилагане на план за управление на качеството на изпълнение на 
договора.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ

Проект "№BG16RFOPQQI-LQ22-eOe2-C61 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне .И BG16RFOP001-1.022 „Изпъзнеяме на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2620 -  Смолян“, 

част от процедура ЛЬ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
"АРТСТРОЙ" ООД ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията 
с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 
строителство Община Смолян, с Изпълнители на други договорите по проекта, и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще разполага с екип от професионалисти с дългогодишен 
юридически опит в изпълнението на Договори за строителство и ЗУТ;

При изготвяне на офертното предложение са взети предвид всички съществуващи и 
прогнозни финансови показатели -  мита, данъци, такси, инфлация, промени на курсовете на 
валутите и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и 
ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите 
отговорности;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има компетентни лица, които отговарят за 
правните аспекти на изпълнението на Договора.

Риск 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавяне на 
плащанията по договора от страна на Възложителя

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

Екипът на "АРТСТРОЙ" ООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по европейски фондове -  прозрачност, партньорство, публичност, 
устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: 
Възложител на договора за строителство Община Смолян;

"АРТСТРОЙ" ООД притежава собствен финансов ресурс и достъп до финансови 
средства, които му позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от 
започване на строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация;

"АРТСТРОЙ" ООД ще разполага с екип от професионалисти с дългогодишен 
юридически опит в изпълнението на Договори за строителство и ЗУТ;

"АРТСТРОЙ" ООД има изградена система за финансов и счетоводен контрол и 
управление на разходите.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора са строителство 
"АРТСТРОЙ" ООД ще установява своевременна комуникация и съгласуване на_действията
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Проект m,^BG16RFOPOOl-l.O22-O902-C91 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смсалм“, 

процедура за директно предоставяне й BG16RFOPOO 1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2029 -  Смолян", 
част от процедура М BG16RFOP001-1.091-939 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020**, коймо се осъществяла с

финансовата подкрепа на Оперативна нрогрлна „Региони в растежм 2014 -2020 г.

с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 
строителство Община Смолян и др.;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, които ще 
следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството на 
изпълняваните СМР;

Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора;
Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска;
В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, с дългогодишен 

опит, които ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички 
направени промени в проектната документация.

Риск 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата 
му и/или неточности в проектната документация.

\
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:

“ г-чЕкипът на "АРТСТРОЙ" ООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по национални и европейски фондове -  прозрачност, партньорство, 
публичност, устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация /кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора за строителство с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта,

В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
ще установява своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички 
заинтересовани страни в рамките на проекта,

"АРТСТРОЙ" ООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и 
ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите 
отговорности;

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, включително 
инженери с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на строителството , на 
СМР и доставките и отразяват своевременно всички направени промени в проектната 
документация.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, които ще ■ 
следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството на 
изпълняваните СМР;’ ^

Създаване на добри професионални взаимоотношения и осъществяване на
непрекъсната комуникация с ръководството община Смолян, и други заинтересовани страни;

Създаване на добри професионални взаимоотношения с всички ^р^й^ лф^^овора;

\______,
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект Y9BG16RFGP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ 
процедура за директно предоставяне ВС 16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .№ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 л

Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия Договор 
Програма за управление на риска;

Риск 7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 
жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА;

Екипът на "АРТСТРОЙ" ООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощи по фондове -  прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, 
добро финансово управление, равнопоставеност и др.;

"АРТСТРОЙ" ООД ще създаде добра организация за осъществяване на 
своевременна комуникация /кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 
клаузите в Договора за строителство с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта,

"АРТСТРОЙ" ООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и 
ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите] 
отговорности; и

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, включително 
проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират изпълнението на проектните 
дейности, на СМР и доставките и отразяват своевременно всички направени промени в 
проектната документация.

Ще се спазват всички мерки за безопасност условията на труд и временната 
организация на движението, за да не създава проблеми на гражданите.

Ще се спазват мерките за опазване на околната среда, за да не се замърсява околното 
пространство.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

В екипа на "АРТСТРОЙ" ООД ще има отговорни компетентни лица, които ще 
следят за спазване на мерките за опазване на околната среда и безопасност на труда, както и 
по отношение на правилната технология на изпълняваните СМР;

Създаване на добри професионални взаимоотношения и осъществяване на 
непрекъсната комуникация с ръководството на община Смолян, населението и други 
заинтересовани страни;

Спазване на мерките за публичност съгласно Договора;
Осъществяване на контакти, съвместно с Възложителя и кмета на града е местното 

население и засегнатите и протестиращи страни за решаване на възникналите проблеми;

3.5.3.ДОКЛАДВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
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Проект „\*BG16RFOP001-l.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смайвя*. 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян ", 

част от процедура .1# BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Едно от най-важните действия за предотвратяване на потенциалните и възможни 
рискове и минимализиране на неблагоприятните въздействия върху качественото и в срок 
изпълнение на проекта е своевременното докладване на рисковете и постоянната и делова 
комуникация е всички заинтересовани страни.

/
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Проект „.\bBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO 1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян*, 

част от процедура .S  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г,

Процес на закупуване

Процесът на закупуване обхваща материали, суровини и услуги необходими за 
изпълнение на поръчката. На закупуване подлежат:

1. материали
2. консумативи
3. услуги

Дейността по закупуването се осъществяна в следните основни фази:
1. Планиране;
2. Подготовка;
3. Осъществяване на закупването;
4. Контрол
5. Предприемане на коригиращи и превантивни действия;
6. Анализ и ефективност на коригиращи и превантивни действия;

Планиране на доставките

Планирането на закупуването на материали за изделията се извършва на базата ирг 
офертите на обектите и моментните складови наличности. ( /

Предложението за закупуване се извършва въз основа на спецификацията на /  
одобрената от клиента оферта за дадения обект при което се попълва „ Заявка ”. [

Заявката се изготвя от Техническия ръководител на обекта и се представя на 
Управителя за утвърждаване.

Подготовка на закупуването

Подготовката на закупуването обхваща следните етапи:
1. Изготвяне и утвърждаване на документите за закупване;
2. Избор и утвърждаване на доставчици;

След утвърждаване на заявката, същата се предоставя на Отг. Снабдяване за 
изпълнение.

Закупуването се извършва от утвърдените доставчици.
Организацията избира своите доставчици на базата на тяхната възможност да 

доставят материалите с високо качество и в уточнените срокове и да изпълняват услугите си 
съгласно изискванията за качество на организацията. Избора на доставчици е на база 
разработени и утвърдени критерии. Въз основа на класирането се изготвя списък на 
утвърдените доставчици.

Списъкът на доставчиците се актуализира, минимум един път годишно.

Изпълнение на дейността по закупуването на материали, суровини и услуги
Заявката за материали и суровини се предава на Отг. Снабдяване за изпълнение.
Отг.Снабдяване изпраща запитване свободна форма към съответния доставчик и сл(£§^” 

потвърждаване изпраща Снабдителя за доставяне на материалите.

4. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

100163
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^&BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Снолян“, 
процедура за директно предоставяне .Ъ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян**. 

част от процедура М BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растемс“ 2014 -2020 г.

Отг. Снабдяване е отговорен за сроковете на изпълнение на заявката. Той е длъжен 
своевременно да уведоми Управителя при възникване на трудности при изпълнението на 
заявката.

Закупените материали се доставят в склада и се заскладяват след като успешно са 
преминали входящ контрол.

> Дограма в съответствие със стандарт БДС EN 14351-1:2006+А1:2010 и БДС
EN ISO 10077-1:2006 или еквивалент :

• PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно 
стъкло с коефициент на топлопреминаване < 1,70 Wm2K;

• А1 дограма с прекъснат термомост и коефициент на топлопреминаване < 2,00
Wm2K;

> Топлоизолация в съответствие със стандарт БДС EN 
13163:2012+A1:2015/NA:2015, БДС EN 13164:2012+А1:2015 или еквивалент;

• EPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK;
• XPS, с дебелина 2см, коефициент на топлопроводност 0,030 W/mK;
• XPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,030 W/mK;

> Бетон В10 (С 8/10), В15 (С 12/15), В25 (С 20/25), съгласно БДС EN 206-1
ВЗО (С25/30) със суперпластификатор — 0,45% от съдържанието на цимента/

>
съгласно БДС EN 206-1;

Армировъчна стомана В235 и В500В и заварени мрежи N5-20/20
L JЗа изпълнение на стоманената конструкция на новото евакуационно стъйбийцг. 

стриктно да се спазват мерките и материалите съгласно проекта -  стомана клас 
S235JR, инжекционни анкери М10, кл. 8.8 с дължина 200мм, обмазване с два слоя 
алкиден грунд.
Армировката и стоманената конструкция ще отговарят на следните стандарти:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. 
Общи положения

БДС 4758:2008 -  стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 
армировъчна стомана В235 и В420; БДС EN 10060:2005 — допустими отклонения в 
диаметъра на кръгли гладки пръти;

БДС EN ISO 377:2013 -  вземане на пробни образци;
БДС ISO 14284:2005 -  вземане на проби за анализ на химическия състав;
БДС EN 10021:2008; БДС EN 10204:2005; БДС 10168:2005 — маркиране, опаковане и 

съпровождане;
БДС 9252:2007 -  стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В500;
> Тръби за сградна канализация и сграден водопровод :
• РУС Ф50, Ф110, Ф160 SN-8 съгласно БДС EN 1401-1:2009/NA:2015 или

еквивалент;
• Полиетиленови тръби Ф32 съгласно БДС EN 13476-2:2008/NA:2015 или 

еквивалент;
• Полипропиленови тръби Ф20, Ф25, Ф32 съгласно БДС EN ISO 15874-1:2013 или 

еквивалент;
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект г \sBG16RFOP001-L022-0002-C01 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр Сиагян“, 
процедура ш директно предоставяне Лк BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  С малял“, 

част от процедура Л? BG16RFOP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж"  2014 -2020 г.

> Осветители:
• LED осветители SM120V, lxLED37S/840 и lxLED60S/840 -  30-58W ЛР20 и 

1Р65/ с и без акумулаторен блок;
• LED осветител WT120C, lxLED60S/840 L1500-30-58W /1Р65/;
• Уличен осветител LED lx30W /1Р21/;
> Термопомпен агрегат на директно изпарение
• Външно тяло с параметри при t външно = -17°С Q OT=28kW N ел = 16,6 kW ;
• Вътрешно тяло с параметри Q от=14 kW комплект с вградена циркулационна 

помпа с параметри дебит Q = 1,32 m3/h и напор Н=90кРа;
• Комбиниран ел. бойлер с 2 серпентини, с обем 500 литра, Мел = 6  kW, 

комплект с табло захранване и управление (включени захранващи кабели от таблото до 
бойлера);

• Слънчеви колектори с размери 1000х2000мм ведно с комплект за монтаж и 
метална конструкция за укрепване на покрив.

Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм и от 3 до 17 бр. глидера, комплект с 
радиаторен винтил 1 /2  “ с термоглава, секретен винтил 1 /2  “ , автоматичен обезвъздушител и 
конзоли за монтаж;

Комбиниран ел. бойлер с 2 серпентини, с обем 500 литра, Nefl = 6  kW, комплект с 
табло захранване и управление (включени захранващи кабели от таблото до бойлера); .

Слънчеви колектори с размери 1000х2000мм ведно с комплект за монтаж и метадяа^ 
конструкция за укрепване на покрив. /  ~

/ 7
Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм и от 3 до 17 бр. глидера, комплект с 

радиаторен винтил 1 /2  “ с термоглава, секретен винтил 1 /2  автоматичен обезвъздушиггет и 
конзоли за монтаж;

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ РЕДА, КОМПЕТЕНЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ ПРИ 
ВХОДЯЩИЯ КОНТРОЛ:

На територията на организацията и площадката на обекта са обособени 
основния и помощния склад за материали, съоръжения и машини, ползвани при 
изпълнението на обекта.

Всички материали, постъпващи в складовете, подлежат на задължителен 
входящ контрол.

Входящ контрол
При изпълнението на обекта не се допуска влагането на материали на които не 

е извършен входящ контрол.
Ако има материали с отклонения извън позволените граници се маркират като 

несъответстващ продукт. Същите се поставят разделно от останалите, до изясняване на 
несъответствията. Същите не могат да бъдат заскладени или влагани при изпълнението на 
обекта.

Резултатите от входящия контрол се документират във копието на фактурата за 
закупените материали. Документирането на входящият контрол на материали доставени 
направо на обекта се извършва с подходящ текст и подпис на лицето, извършило входящия 
контрол.

О п 
U и С F О О



Проект ^\*BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .\в BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

При необходимост резултатите от входящия контрол могат да бъдат документирани с 
отделен протокол, свободна форма.

При липсата на несъответствия Отг. склад или Техническия ръководител разрешават 
заскладяването или влагането на материалите на обекта.

Документите, удостоверяващи качеството на закупените материали (сертификати, 
анализните свидетелства, декларации за съответствие и др.) се съхраняват при Отг. склад 
или Техническия ръководител, като след приключването на обекта, същите се архивират в 
досието му.

Управление на склада
В склада на организацията се разрешава постъпването само на материали, агрегати, 

елементи, изделия и др. които успешно са преминали входящ контрол.
Всички материали, преминали успешно входящ контрол могат да постъпят в склада. 

В склада постъпват закупени материали по фактури на доставката или върнати от даден 
обект.

Условията за съхранение и манипулиране трябва да гарантират защита от корозия и 
повреждане на страничните и челни повърхнини от удари, деформация и др.

Съхранението на закупените материали се извършва съгласно условията за 
съхранение, посочени от производителя. При наличието на изисквания за специални 
условия на съхранение се изготвя инструкция за съхранение, като отговорен за нейното 
спазване е Отг. склад.

Изписването на материалите от склада се извършва чрез ’’Заявка”, отразяваща 
нужните за обекта материали, изготвяна от Техническия ръководител на обекта. Заявката сor 
изготвя в два екземпляра, като единия остава в склада, а другия се предава на поискал^/ 
материалите. /

Взелият материалите е длъжен да предаде на Техническия ръководител на 'ббеюга 
екземпляра на заявката, който се архивира в досиета на обекта. ' '

5. ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР на обекта, която 
„АРТСТРОИ“ ООД е показал в настоящото техническо предложение съответства на 
графика за изпълнение на СМР, посочен по-долу и в приложението . В нея са описани:

• последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка;
• технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности;
• организацията на човешките ресурси

„АРТСТРОИ“ ООД представя своя График(линеен) за изпълнение на отделните 
проектни дейности и видове СМР, който съдържа описание на последователността и 
времевата продължителност на всички дейности по критичния път, попадащи в обхвата на 
строително-монтажните работи за цялостното завършване на обекта.

Съобразен е с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка да 
се представи подробен общ (за всички подобекти) Линеен график 3 3 , видове работи - по
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „.YtBGl6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян “ 
процедура за директно предоставяне .№ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растемси 2014 -2020 г.

етапност и последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната 
сила. Предложеният линеен график е в съответствие с технологично- строителната програма 
за изпълнение на СМР, предложена от нас. Към линейният график е приложена и диаграма 
на работната ръка. В представения линеен график са включени всички дейности предмет на 
обществената поръчка - проектиране и всички СМР и са предвидени и дни за 
неблагоприятни атмосферни условия. Изпълнението на СМР не възпрепятства временната 
организацията на движение в града, което също е отразено в ЛГ.

Линейният календарен график и диаграмите на работната ръка и механизацията е 
изработен от „АРТСТРОЙ“ ООД с отчитане на специфичните особености на строителната 
организация и техническа обезпеченост, брой персонал и т.н. и е съобразен с обема и 
сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение.

За разработването му е използвана количествена сметката за обекта съобразно 
Техническата спецификация и са използвани "Уедрените сметни норми" и „Трудови норми в 
строителството" за определяне на трудоемкостта на основните видове работи .

Продължителността на изпълнение на основните видове строителни работи, заложени 
в проекта е в календарни дни при 8 часов работен ден и 5 дневна работна седмица.

Срокът за изпълнение на същинските СМР дейности започва да тече от датата на 
съставяне и подписване на Протокол №2 за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството и приключва с издаване на Констативен акт з</ 
установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа п 
строителната документация от Изпълнителя на Възложителя (Образец № 15 съгласно^ 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). /  у

Изпълнителят носи отговорност по достигане стойностите на качествените показатели 
и гарантиране на технологичния процес.

С цел успешното и краткосрочно реализиране на проекта, „АРТСТРОЙ“ ООД е 
разработил линейния график на база ротационен принцип на работа - обособяване на 
отделни екипи за работа и наличие на достатъчен брой работници и техника, които да се 
сменят, така че да бъдат осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да се 
осигури непрекъснат режим на работа (е изключение нощем и дни с изключително 
неблагоприятни атмосферни условия).

Линейният график е изготвен по последователността на дейностите и видовете СМР 
съгласно КСС и по последователността на отделните етапи съобразно предвидените екипи и 
съобразно технологичната последователност на СМР.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две 
части -  таблична и графична.

В табличната част се съдържа информация за:
• Наименованието на работата.
• Продължителност на работата в работни дни.
• Относителна дата за начало на работата /календарна/.
• Относителна дата за край на работата /календарна/.
• Предвидените ресурси - работна ръка и механизация с разходни норми и точен брой 

за всяко СМР.

0  0  1 6  ?
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „ \fBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура ia директно предоставяне .№ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян ". 

част от процедура .V# BG16RFOPOO1-1.001-039 „ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Степента на детайлност на табличната част на ЛКПХД зависи от спецификата на 
всеки един инвестиционен проект.

Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна 
последователност на изпълнението им.

НАИМЕНОВАНИЕ
на дейностите Мяр

ка

Продъ 
лжител 
ност в 
работи 
и дни

Начална
дата

/календар
на/

Крайна
дата

/календари
а/

Вид и брой на ресурсите 
с разходни норми

ОБЕКТЮсновен ремонт на детска 
градина Буратино - ОДЗ № 5 124 03.07.17 21.12.17

ЕТАП 1 - ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 3 03.07.17 05.07.2017

Мобилизация на ресурсите за 
строителство 1 03.07.17 03.07.17 ръководен екип

Подготовка площадка 1 04.07.17 04.07.17 Кран ;работник

Подписване на протоколи обр.2/2а за 
строежите 1 05.07.2017 05.07.2017 ръководен екип[0,3]

ЕТАП 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 
РАБОТИ 122 05.07.2017 21.12.17

ЧАСТ: ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И 
РАЗРУШАВАНЕ 10 06.07.17 19.07.2017

Демонтаж на прозорци m 2 3 06.07.17 10.07.17 Самосвал[2,82];работник
[0,36]

Демонтаж на врати бр. 3 11.07.17 13.07.17 работник[2,97]

Демонтаж мозаечни плочи m 2 2 06.07.17 07.07.2017 работник[4,18]

Демонтаж на настилка от балатум m 2 4 10.07.17 13.07.17 работник[5,97]

Демонтаж на настилка от мокет m 2 1 14.07.2017 14.07.2017 работник[0,37]

Демонтаж на настилка от паркет m 2 1 17.07.17 17.07.17 работник[2,23]

Премахване на настилка от мозайка на 
втори и подпокривен етаж и по балкон m 2 3 17.07.17 19.07.2017 работник[5,83]
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Проект MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне Л* BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян ', 

част от процедура .1# BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Разрушаване на тухлена зидария m3 1 06.07.17 06.07.17 работник[0,51]

Премахване на теракота по под в 
санитарни възли и преддверия m 2 2 07.07.2017 10.07.17 работник[0,55];фаянсадж

ия[5,74]

Премахване на циментова замазка по 
под в санитарни възли и преддверия на 
първи етаж

m 2 2 11.07.17 12.07.2017 работник[ 1,82]

Премахване на циментова замазка по 
под (3 см) на втори и подпокривен етаж и по 
балкон

m 2 5 06.07.17 12.07.2017 работник[4,71 ];Къртач 
Хилти[0,2]

Премахване на фаянс по стени в 
санитарни възли и предверия m 2 4 13.07.17 18.07.17 работник[2,46] ;Къртач 

Хилти[1,97]

Премахване на мазилка под фаянс m 2 4 14.07.2017 19.07.2017 работник[3,69]

Премахване на компрометирана 
мазилка m 2 2 06.07.17 07.07.2017 работник[1,58]

Стъргане на стара боя от стени m 2 2 10.07.17 11.07.17 работник[0,17]

Изчукване на компрометирана мазилка 
по стени в помещения m 2 3 12.07.2017 14.07.2017 работник[0,58];фаянсадж

ия[7,6]

Демонтаж на парапети на балкон m 2 1 17.07.17 17.07.17 работник[0,56]

Премахване на тротоарна настилка m 2 2 06.07.17 07.07.2017 работник[0,75];Къртач
Хилти[4]

Премахване на дърво бр. 1 10.07.17 10.07.17 работник[0,31]

Премахване на бетонови стъпала m3 1 11.07.17 11.07.17 Компресор[0,3];Къртач[0 
,91 ];Бетонджия[ 1,23]

Премахване на ажурна метална ограда 
с вие. 120 см м 2 11.07.17 12.07.2017 работник[4,64];заварчик[

4,64]

Изчукване на компрометирана мазилка 
по бетонов цокъл на дворна ограда m 2 1 10.07.17 10.07.17 работник[0,47]

Демонтаж на осветителни тела бр. 2 06.07.17 m  са о а  11_работник[ 1,4];ел.монтажи / 4]
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект rf.MBG16RFOPOOl-l.O22-OO02-COl „Обновяване ма енергийната ефективност на образовате!на инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне Sb BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .1? BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Демонтаж на ел. табла бр. 1 10.07.17 10.07.17 работник[0 ,2 1 ];ел.монта 
жник[0 ,21 ]

Демонтаж на датчици на 
пожароизвестителната инсталация бр. 1 11.07.17 11.07.17 работник[0,9];ел.монтаж

ник[0,9]

Демонтаж на ел. ключове и контакти бр. 3 11.07.17 13.07.17 работник[0,25];ел.монта
жник[0,25]

Демонтаж на отоплителни тела бр. 2 06.07.17 07.07.2017 работник[ 1,71 ];заварчик[ 
1,71]

Демонтаж на разпределителна мрежа 
от съществуващата отоплителна инсталация м 4 10.07.17 13.07.17 работник[2,4];заварчик[7,

21]

Демонтаж на конзоли за радиатори бр. 2 06.07.17 07.07.2017 работник[1,23]

Демонтаж подов сифон бр. 3 06.07.17 10.07.17 работник[0,15]

Демонтаж на ВиК тръби - водопровод м 3 11.07.17 13.07.17 работник[5,67]

Демонтаж на ВиК тръби - канализация м 3 14.07.2017 18.07.17 работник[6 ,0КГ^

Превозване с ръчни колички 
строителни отпадъци извън сградата m3 9 07.07.2017 19.07.2017

L
работник[8,4]

Натоварване и извозване на 
строителните отпадъци на определено за 
целта място

m3 9 07.07.2017 19.07.2017 работник[3,36];Самосвап
[0 ,86]

Превоз на металните отпадъци на 
определено за това място кг 9 06.07.17 18.07.17 Самосвал[0,5]

Извозване, складиране и връщане на 
инвентар бр. 4 06.07.17 11.07.17 Самосвал[0,5]

Защита със строителен найлон и фолио бр. 2 12.07.2017 13.07.17 работник[7]

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 86 05.07.2017 01.11.2017

Настилки 30 08.09.2017 19.10.17
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНИ В РАС ТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,„\tBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образовате!на инфраструктура в гр. Счоляни, 
процедура за директно предоставяне .№ BGI6RFOP00I-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян “ 

част от процедура .<« BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани п.занове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.ча „Региони в растежи 2014 -2020 г.

Полагане на циментова замазка по работник[0,38];Асансьор
под под настилка в санитарни възли и 
преддверия на първи етаж

m 2 1 08.09.2017 08.09.2017 на
вдигачка[0 ,02];настилкад
жия[1,93]

Полагане на циментова замазка по работник[2,67];Асансъор
под (3 см) под настилка на втори и 
подпокривен етаж

m 2 7 11.09.17 19.09.17 на
вдигачка[0,56];настилкад
жия[8,48]

Полагане на изравнителна циментова 
замазка по стълбищни рамена 10м2 4 20.09.2017 25.09.17 работник[7,81 ] ;настилкад 

жия[7,81]

работник[2,72];Асансьор
Полагане на хидроизолация по под с 

обръщане в санитарни възли m 2 3 26.09.17 28.09.17 на
вдигачка[ 1,79];настилкад 
жия[0,15]

Полагане на теракота по под в 
санитарни възли m 2 3 28.09.17 02.10.17 работник[5,62]; настил кад 

жия[3,11]
/

Полагане на теракота по под m 2 1 03.10.17 03.10.17 работник[9,96];настилк^т/ 
жия[5,55] J 7  \

^  / V

Полагане на теракота по цокъл м' 2 04.10.2017 05.10.17 работник[1,15];настшкад 
жия[2,3]

Полагане на гранитогрес по под m 2 5 06.10.2017 12.10.17 настилкаджия[12,86];Аса 
нсьорна вдиган ка[0,06]

Полагане на гранитогрес по цокъл м’ 5 13.10.2017 19.10.17 настилкаджия[2,98];Асан 
сьорна вдиган ка[0 ,01]

Почистване и обработване на 
същ.мозайка m 2 2 03.10.17 04.10.2017 работник[7,34];настилкад

жия[3,67]

Полагане на ламиниран паркет m 2 7 03.10.17 11.10.2017 настилкаджия[ 12,05]

Монтаж на первази на ламиниран
паркет м' 4 12.10.17 17.10.17 настилкаджия [2 ,7 8 ]

Облицовки 50 05.07.2017 12.09.17
Пробиване на отвори за 

ел. инсталация бр. 5 05.07.2017 11.07.17 работник[0,83]

Замонолитване на инсталационни
отвори бр. 5 12.07.2017 18^#^"р^ботник[0,83]

f О Г. 1 !'1 1 
L U 1 < 1 I



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „.MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолянт, 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура .1* BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с

мазач [ 16,31]

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Възстановяване на мазилка при ел. 
инсталации m 2 8 19.07.2017 28.07.2017

Прокопаване на трасета за ВиК 
разводки м ’ 5 31.07.17 04.08.2017

Възстановяване на мазилка при ВиК 
инсталации m 2 2 07.08.17 08.08.17

Пробиване на отвори за ВиК 
инсталация бр. 1 07.08.17 07.08.17

Замонолитване на инсталационни
отвори бР. 3 08.08.17 10.08.17

Пробиване на отвори за ОВ 
инсталация бр. 3 11.08.2017 15.08.17

Замонолитване на инсталационни
отвори бр. 3 16.08.2017 18.08.2017

Частично изкърпване с
вароцим.мазилка на местата на 
компрометирана мазилка по стени

m 2 3 21.08.17 23.08.2017

Измазване на стени в санитарни 
възли под фаянс m 2 5 24.08.17 30.08.2017

Изпълнение на облицовки от фаянс в 
санитарни възли до вие 1,60м m 2 10 30.08.2017 12.09.17

Доставка и монтаж на окачен таван 
от пожароустойчив гипскартон по тавани m 2 10 25.08.2017 07.09.17

Изграждане на стена от гипскартон
15 см m 2 1 24.08.17 24.08.17

Изграждане на стена от по два пласта
гипскартон от двете й страни за делене 
втори етаж на две зони (един пласт с ОУ EI 
45 и един с ОУ EI15)

m 2 1 24.08.17 24.08.17

Врати и прозорци 45 20.07.17 20.09*0*7

работник[4,3 5 ] ;зидаро 
мазач[ 16,31]

а[6,64]

а[2,27]

работник[ 1,16] ;зидаро 
мазач[6,51];Асансьорна 
вдигачка[0,06]

работник[0,19];зидаро / 
мазач[6,14];Асансьор^/ 
вдигачка[0,02]

работник[ 1,16];пд|0чв£аж
ия[8,05];Асансьорна
вдигачка[0,03]

работник[7,25];монтажни 
к[ 10,88]

работник[2,35];монтажни 
к[5,29];Асансьорна 
вдигачка[0,11]

работник[0,5];монтажник
[1,13];Асансьорна
вдигачка[0,02]

SB84,
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з

европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „.MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне BG I6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян ", 

част от процедура Ле BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Възстановяване на мазилка при ел. 
инсталации m 2 8 19.07.2017 28.07.2017 работник[4,3 5] ;зидаро 

мазач [16,31]

Прокопаване на трасета за ВиК 
разводки м' 5 31.07.17 04.08.2017 работник[3,61]

Възстановяване на мазилка при ВиК 
инсталации m 2 2 07.08.17 08.08.17 работник[4,35];зидаро 

мазач[ 16,31]

Пробиване на отвори за ВиК 
инсталация бр. 1 07.08.17 07.08.17 работник[4,67];Боркорон

а[6,64]
Замонолитване на инсталационни

отвори бр. 3 08.08.17 10.08.17 зидаро мазач[2,42]

Пробиване на отвори за ОВ 
инсталация бр. 3 11.08.2017 15.08.17 работник[4,35];Боркорон

а[2,27]
Замонолитване на инсталационни

отвори бр. 3 16.08.2017 18.08.2017 зидаро мазач[2,48]

Частично изкърпване с 
вароцим.мазилка на местата на 
компрометирана мазилка по стени

m 2 3 21.08.17 23.08.2017
работник[ 1,16];зидаро 
мазач[6,51 ];Асансьорна 
вдигачка[0,06]

Измазване на стени в санитарни 
възли под фаянс m 2 5 24.08.17 30.08.2017

работник[0,19];зидаро ̂ /  
мазач [6,14] ;Асацс«5рн/у 
вдигачка[0,02]

Изпълнение на облицовки от фаянс в 
санитарни възли до вие 1,60м m 2 10 30.08.2017 12.09.17

работник[ 1,16];плочкадж
ия[8,05];Асансьорна
вдигачка[0,03]

Доставка и монтаж на окачен таван 
от пожароустойчив гипскартон по тавани m 2 10 25.08.2017 07.09.17 работник[7,25];монтажни

к[10,88]

Изграждане на стена от гипскартон
15 см m 2 1 24.08.17 24.08.17

работник[2,3 5] ;монтажн и 
к[5,29];Асансьорна 
вдигачка[0,11]

Изграждане на стена от по два пласта
работник[0,5];монтажник
[1,13];Асансьорна
вдигачка[0,02]

гипскартон от двете й страни за делене 
втори етаж на две зони (един пласт с ОУ EI 
45 и един с ОУ Е115)

m 2 1 24.08.17 24.08.17

Врати и прозорци 45 20.07.17 2 0 .0 j^ » T = ^

П Л 1 
U  V  i
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- АМАН  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект TtMBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне . f t  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Силиш“. 

част от процедура . f t  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Прозорци ПВЦ m 2 11 20.07.17 03.08.17 работник[3,97] ;монтажни 
к[4,96]

Прозорци алуминиеви m 2 1 04.08.2017 04.08.2017 монтаж ник[2,98]

Врати ПВЦ 1 07.08.17 07.08.17 монтажник[0,23]

135 / 250 сигнатура PVC 14 бр. 1 08.08.17 08.08.17 монтажник[0,15]

135 / 250 сигнатура PVC 15 бр. 1 09.08.2017 09.08.2017 монтажник[0,02]

Врати алуминиеви 6 10.08.17 17.08.17 монтаж ник[0,08]

115/ 280 сигнатура AL 01 бр. 1 18.08.2017 18.08.2017 монтажник[0,08]

110/210 сигнатура AL 02 бр. 1 21.08.17 21.08.17 монтажник[0,15]

100 / 200 сигнатура AL 03 бР. 1 22.08.17 22.08.17 монтаж ник[0,08]

AL 04 бр. 1 23.08.2017 23.08.2017 монтажник[0,08]

AL 05 бр. 1 24.08.17 24.08.17 монтажник[0,15]

AL 06 бр. 4 25.08.2017 30.08.2017 монтажник[0,41]

AL 06' с механизъм за самозатваряне бр. 1 31.08.17 31.08.17 монтажник[0,45]^

AL 07 с механизъм за самозатваряне бр. 1 01.09.2017 01.09.2017 монтаж ник[0,08]

Доставка и монтаж на вътрешни 
МДФ врати - 39,9м2 бр. 1 04.09.17 04.09.17 монтажник[0,23 ]

Доставка и монтаж на ПУ врати 2 05.09.17 06.09.2017 монтаж ник[4,22]

90 / 200 сигнатура НСВ EI 60 бр. 2 07.09.17 08.09.2017 монтажник[0,9]

100/200 сигнатура НСВ EI60 бр. 1 11.09.17 11.09.17 монтажник[0,9]

80/210 сигнатура НГС EI 30 бр. 1 12.09.17 12.09.17 монтаж ник[0,9]

Обръщане около отвори на прозорци 
отвътре м’ 4 13.09.2017 18.09.17 зидаро мазач[4,88]

Доставка и монтаж на 
подпрозоречни первази отвътре м' 1 19.09.17 19.09.17 работник[0,8|/'

Г П Я !
ч.. V
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Проект „.\&BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образоватезна инфраструктура в гр. Смоляни, 
процедура за директно предоставяне .№ BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .1* BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Измазване около отвори на врати 
отвътре м' 1 20.09.2017 20.09.2017 зидаро мазач[2,12]

Фасади 55 17.08.17 01.11.2017

Фасадно скеле m 2 4 17.08.17 22.08.17 работник[3,45];дърводел
ец[3,45]

Възстановяване на компрометирана 
мазилка по фасади -10% от 800 кв м m 2 2 23.08.2017 24.08.17 работник[0,63];зидаро

мазач[4,25]

Доставка и полагане на 
топлоизолационен пакет по фасади - 
лепило, 5 см EPS, дюбели, стьклофибърна 
мрежа, двукратна шпакловка

m 2 12 25.08.2017 11.09.17 работник[0,29];изолаторч 
ик[ 16,03]

Доставка и полагане на
топлоизолационен пакет по цокъл, 5 см 1-70017  i^ ooon n  работник[4,67];изолаторч
XPS, дюбели, стьклофибърна мрежа, М . . . .  Ик[0,89] ,
двукратна шпакловка

Доставка и полагане на 
топлоизолационен пакет по стрехи и дъно
балкон - лепило, 2 см EPS, дюбели, m2 3 18.09.17 20.09.2017 изолаторчик[4,44]
стьклофибърна мрежа, двукратна
шпакловка

Доставка и полагане на
топлоизолационен пакет около прозорци и 
врати - лепило, 2 см XPS, дюбели, 
стьклофибърна мрежа, двукратна 
шпакловка

м’ 8 21.09.17 02 10 17 Раб°тник[5,52];изолаторч 
' ' ик[4,14]

Полимерна мазилка по фасади, 
цокъл, стрехи, дъно балкон и около 
прозорци

m 2 10 03.10.17 16 10 17 Раб°тник[4>53];изолаторч 
' ' ик[3,4]



е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект n.toBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образовате!на инфраструктура в гр Смолян• 
процедура за директно предоставяне .to BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .№ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Полагане на нова изравнителна 
замазка под гранитогрес по балкон m 2 3 16.10.17 18.10.2017 работник[0,7];настилкад

жия[2,99]

Полагане на нова настилка от 
гранитогрес по балкон m 2 2 19.10.17 20.10.2017 работник[5,03];настилкад

жия[2,52]

Каменен цокъл с височина 15см 
около сграда м 8 23.10.17 01.11.2017 работник[5,62] ;настилкад 

жия[4,21]

Железарски работи 15 03.10.17 23.10.17

Доставка и монтаж на нов метален 
парапет с вие. 105 см по балкон м 3 03.10.17 05.10.17 заварчик[2,29]

Доставка и монтаж на двоен парапет 
по прозорци с височина 105см от готов под м 12 06.10.2017 23.10.17 заварчик[3,48]

Покривни работи 30 06.07.17 16.08.2017

Демонтаж на ламаринени обшивки 
по бордове и към олуци, сваляне и 
сортиране

кв.м. 1 06.07.17 06.07.17 работник[2,2^

Разпокриване на бетонни керемиди, 
почистване, сваляне и сортиране кв.м. 2 06.07.17 07.07.2017 работник[6,86];дърводел

ец[6,86]

Демонтаж на дървена конструкция, 
челни дъски и олуци, сваляне и почистване 
на основата

кв.м. 1 10.07.17 10.07.17 работник[2,4];дърводеле
Ф]

Направа на нова дъсчена обшивка кв.м. 4 11.07.17 14.07.2017 работник[2,08];дърводел
ец[4,16]

Направа улами и обличане вътрешни 
чупки по покрив м 2 17.07.17 18.07.17

работни к[ 1,96] ;тенекедж 
ия[4,77];Асансьорна 
вдигачка[0,01 ]

Монтаж на челни дъски, олуци и 
надолучни поли (с цветно полиестерно 
покритие)

л.м. 2 17.07.17 18.07.17 работник[0,55];дърводел 
ец[ 1,05]

/

t 1 п с
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект pr.\fBGI6RFOP0Ol-1.O22-OOO2-CO1 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолянт. 

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “ 2014 -2020 г.

Доставка и монтаж на пароизолация - 
PVC фолио мин.200 гр./кв.м. кв.м. 1 19.07.2017 19.07.2017 работник[4,42];дърводел

ец[3,81]

Доставка и монтаж на топлоизолация 
- каменна вата мин. 45 кг./куб.м. - 8 см кв.м. 2 20.07.17 21.07.2017 работник[8,43];дърводел

ец[8,43]

Подкеремидено, дифузно отворено, 
усилено фолио кв.м. 1 21.07.2017 24.07.17

работник[2,21 ];дърводел 
ец[ 1,91 ]; Асансьорна 
вднгачка[0]

Направа на дървена, двойна скара м.кв. 3 25.07.17 27.07.17
работник[0,25];дърводел
ец[2,03];Асансьорна
вдигачка[0,41]

Доставка и монтаж на керемиди м.кв. 8 28.07.2017 08.08.17
работник[8,46];покривдж 
ия[3,51 ];Асансьорна 
вдигачка[0,24]

Доставка и монтаж на улуци л.м. 3 09.08.2017 11.08.2017 работник[1,33];тенекедж 
ия[ 1,69]

Доставка и монтаж на водосточни 
вертикални клонове л.м. 2 14.08.17 15.08.17 работник[0,56];тенек^ж

ия[0,77]

Натоварване и превоз на строит. 
отпадъци

м.ку
б 4 11.08.2017 16.08.2017 работник[4,69/) /

/

Обличане с ламарина около комини м 1 16.08.2017 16.08.2017
работник[0,84];тенекедж 
ия[ 1,64] ;Асансьорна 
вдигачка[0,01]

Бояджийски работи 25 05.09.17 09.10.17

Шпакловка върху нова мазилка при 
прокарване на нови инсталации и отвори за 
тях- основа за боядисване

m 2 10 05.09.17 18.09.17 работник[ 1,97];зидаро 
мазач[ 10,73]

Шпакловка върху нова мазилка при 
обръщане около нови прозорци и врати- 
основа за боядисване

m 2 4 19.09.17 22.09.2017 работник[4,98] ;зидаро 
мазач[4,98]

Боядисване латекс по стени 
двукратно m 2 10 13.09.2017 26.09.17 работник[6,541;БояджияГ

6  *Л 1
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .У? BG16RFGP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.на „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Боядисване латекс по тавани 
двукратно m 2 5 27.09.2017 03.10.17 работник[3,94];Бояджия[

3,94]

Боядисване латекс двукратно по ПУ 
гипскартон по тавани в подпокривен етаж m 2 4 04.10.2017 09.10.17 работник[2,13];Бояджия[ 

8,47]

Боядисване блажна боя по стени m 2 1 25.09.17 25.09.17 работник[1,11];Бояджия[
U ]

Боядисване блажна боя по таван m 2 1 25.09.17 25.09.17 работник[0,85];Бояджия[
0,43]

Вътрешно скеле m3 2 05.09.17 06.09.2017
работник[2,3 8]; дърво дел 
ец[ 1,12];Асансьорна 
вдигачка[0,55]

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ 31 10.07.17 21.08.17

Конструкции евакуационно 
стълбище 20 10.07.17 04.08.2017

Доставка и монтаж на инжекционни 
анкери М10, кл.8.8 L200mm за захващане на 
стълбище към стб. Конструкция на ОДЗ

бр 2 19.07.2017 20.07.17
работник[2,05];миньорГ 1, 
49] ;Ком пресор[0,66]фро 
бивен чук[1,

Изготвяне и монтаж на метална 
конструкция за евак. стълбище кг 7 21.07.2017 31.07.17 работник[8,4^заварчик[8,

4]

Доставка и монтаж на плътен 
поликарбонат 4мм за покриване 
евакуационно стълбище чрез самонарезни 
винтове

m 2 2 01.08.17 02.08.2017 работник[1,02]

Доставка и монтаж на олук за 
отводняване на евак. стълбище м 1 02.08.2017 03.08.17

работник[0,12]; Асансьор 
на
вдигачка[0,01 ] ;тенекедж 
ия[0,13]

Доставка и монтаж на водост. Тръба м 1 04.08.2017 04.08.2017 работник[0,04];тенекедж
ия[0,05]

Ръчен изкоп и за стб.фундаменти m3 1 10.07.17 10.07.17 изкопчия[1,03]

Доставка и полагане на подложен 
бетон за стб. Фундаменти за евакуационн 
стълбище

m3 I 11.07.17 11.07.17 работник[0,07];Бетонджи
я[0,07]
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „MRG16RFOP001-L022-0Q02-C0I „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура е гр. Сменян"“. 
процедура за директно предоставяне .1# RGI6RFOP001-L022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смоляни, 

част от процедура Ms RG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и полагане на бетон С25/30 
за фундаменти m3 1 12.07.2017 12.07.2017 работник[0,48];Бетонджи 

я[0,41];Кран [0,05]

Кофраж за фундаменти на 
евакуационно стълбище m 2 2 13.07.17 14.07.2017 работник[0,68];Бетонджи

я[1,2]

Доставка и полагане на подливка под
колони бр 1 17.07.17 i 7.07.17 работник[0,55];Бетонджи

я[2,28]

Доставка и монтаж на анкерни групи 
за стоманено стълбище кг 1 18.07.17 18.07.17

работник[0,09];Бетонджи 
я [0,32] ;вибратор[0,01 ] ;ел 
агрегат[0,01]

Конструкции сграда 30 11.07.17 21.08.17

Доставка и полагане на армировка за 
стб. Фундаменти за евак. Стълбище кг 5 11.07.17 17.07.17 работник[ 1,05];Арматури 

ст[3,99];Кран [0,42]

Разваляне на настилка по плочи m 2 4 18.07.17 21.07.2017 работник[ 1,32];Бетонджи 
я[13,75]

Разваляне на замазка m 2 5 24.07.17 28.07.2017 работник[16,8]

Натоварване и извозване на 
строителни отпадъци m3 5 31.07.17 04.08 2017 работниф.Об W ^ L  

[0,4]

Доставка и монтаж на скеле за 
подпиране плочи преди усилване с вие. До 
3,3м

m 2 4 31.07.17 03.08.17 работник[ 1,3'£]<яърводел 
ец[4,33]

Изчукване на 10см улеи под зидовете 
в съществуващата плоча през прокопаване 
на зидовете през 80см отвори с шир. 50см за 
изпълнение на горна армировка между 
полетата

m3 1 04.08.2017 04.08.2017 работник[5,39]

Натоварване и извозване на 
строителни отпадъци m3 1 07.08.17 07.08.17 работник[ 1,42] ;Самосвал 

[0.16]
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ .
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ^  Л Г  РЕГИОНИ В РАС ТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект m\tBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" 
процедура за директно предоставяне ЛЗ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Счоляни, 

част от процедура Af BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и полагане на
самоуплътняващ се бетон С25/30 със 
суперпластификатор 0,45% от цимента - 
ръчно полагане

m3 3 08 08 17 10.08.17 работник[6,01 ];Бетонджи 
я[5,2];Кран [0,68]

Доставка и полагане на разтвор на 
циментова основа за замонолитване фусове 
на нова армировка вкл. направа на отвори за 
фусове/2800бр отвори фЗО, дълбочина Зсм /

m3 1 11.08.2017 11.08.2017
работник[0,01 ] ;Бетонджи 
я[0,04];вибратор[0,01];ел 
агрегат[0,01 ]

Изработване и монтаж на стоманена 
конструкция за външни тела на 
отопллителна инсталация

КГ 2 14.08.17 15.08.17 работник[2,01 ];Арматури 
ст[3]

Изработване и монтаж на стоманена 
конструкция за панели за гореща вода 
анкерирана в нова стб. плоча на кота на 
подпокривен етаж

кг 4 16.08.2017 21.08.17 работник[5,52]; Арматури 
ст[8,25]

ЧАСТ: ВиК 57 22.08.17 08.11.2017

Сградна канализация 35 22.08.17 09.10.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА 
Ф50 ПВЦ м 5 22.08.17 28.08.17 работник[ 1,2];Водопрово 

дчик[1,8]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА 
Ф110ПВЦ м 3 29.08.17 31.08.17 работник[1,63];Водопров

одчик[0,07]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА 
Ф160 ПВЦ м 1 01.09.2017 01.09.2017 работник[0,88];Водопров

одчик[0,88]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф32 НА 
ЧЕЛНА ЗАВАРКА

м 1 04.09.17 04.09.17 работник[2,45];Водопров
одчик[1,8]

ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН 
ФОРМАТ бр. 3 05.09.17 07.09.17 работник[0,13 ] ;Водопров 

одчик[1,8]

t о  
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Проект ^ MBG16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне .*# BG16RFOP001-1.622 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .1# BGI6RFOPOO 1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

КЛ03ЕТН0 СЕДАЛО/ЧИНИЯ С 
ДОЛНО OTTH4AHE.PVC ПРОМИВНА 
ТРЪБА

бр. 1 08.09.2017 08.09.2017 работник[0,32];Водопров
одчик[0,3]

ТОАЛЕТНА МИВКА 
ОБОРУДВАНА ЗА ДЕЦА бр. 5 11.09.17 15.09.2017 работни к[2,01 ]; Водопров 

одчик[2,01]

КЛОЗЕТНО СЕДАЛО - 
ОБОРУДВАНО ЗА ДЕЦА бр. 3 18.09.17 20.09.2017 работник[0,74];Водопров

одчик[1,14]

РОГОВИ ПОДОВИ ПОДОВИ 
СИФОНИ бр. 2 21.09.17 22.09.2017 работник[0,56]

КЛАПА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ф50 бр. 1 25.09.17 25.09.17 работник[0,04];Водопров
одчик[0,04]

КЛАПА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ф110 бр. 1 26.09.17 26.09.17 работник[0,01]

КОМПАКТНА ПОМПЕНА 
СТАНЦИЯ 0.4 kW бр. 3 27.09.2017 29.09.2017 работник[0,03];Водопров

одчик[0,01]

КОМПАКТНА ПОМПЕНА 
СТАНЦИЯ 0.37 k W ,  Q=1 1/s, Н=6.5 бр. 3 02.10.17 04.10.2017 работник[0,03];Водопров

одчик[0,01]

ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ М 3 05.10.17 09.10.17 работник[1,26];Волоп >ов 
одчик[1,26]

УКРЕПЕТЕЛИ НА ВЕРТИКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ бр. 2 05.10.17 06.10.2017 работник[1,05]/

с
УКРЕПИТЕЛИ НА 

ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ бр. 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,19]

Сграден водопровод 57 22.08.17 08.11.2017

МОНТАЖ НА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ 
Ф 20 ММ

м 5 22.08.17 28.08.17 Водопроводчик[2,84]

МОНТАЖ НА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ 
Ф 25 ММ

м 5 29.08.17 04.09.17 Водопроводчик[2,44]

МОНТАЖ НА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ м 2 05.09.17 06.09.2017 Водопроводчик[2,08]
Ф 32 ММ

f п Л 1 0 1t  U X ^  ^



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект mSkBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. СмоляЯ*, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2620 -  Смолян“,

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" бр. 2 07.09.17 08.09.2017 Водопроводчик[0,18]

СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" бр. 1 11.09.17 11.09.17 Водопроводчик[0,02]

СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" бр. 1 12.09.17 12.09.17 Водопроводчик[0,02]

СПИРАТЕЛЕН КРАН С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" бр. 1 13.09.2017 13.09.2017 Водопроводчик[0,23]

СПИРАТЕЛЕН КРАН С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" бр. 2 14.09.17 15.09.2017 Водопроводчик[0,18]

СПИРАТЕЛЕН КРАН С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 " бр. 1 18.09.17 18.09.17 Водопроводчик[0,06]

КРАН КАНЕЛКА С ХОЛЕНДЪР бр. 1 19.09.17 19.09.17 Водопроводчик[0,06]

ОК фЗ/4 " бр. 1 20.09.2017 20.09.2017 Водопроводчик[0,11]

ОК ф 1 " бр. 1 21.09.17 21.09.17 Водопроводчик[0,1] /

бр. 2 19.09.17 20.09.2017
/

Водопроводчик[0,1У

ДУШ БАТЕРИЯ С МЕСИНГ бр. 1 21.09.17 21.09.17
/  fработник[0,78];Водопров

одчик[2]

БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ. 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ. ВЕРТИКАЛЕН 300Л бр. 1 22.09.2017 22.09.2017 Водопроводчик[ 1,23]

Водна циркулационна помпа с 
L=3.0m3//h; H=4mH/20; Ne= 0.4kW/380V 
(кръг бойлер)

бр. 1 25.09.17 25.09.17 работник[0,68];Водопров
одчик[4,38]

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДИ Ф 100 ММ м 1 26.09.17 26.09.17 работник[1,53];Водопров

одчик[1,53]

ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДОПОРВОД м 2 27.09.2017 28.09.17 работник[1,25]
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X I W Д 1 L* <1 Н A -I • "

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Снолян“, 

част от процедура .№ BG16RFOP001-I.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.иа „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

4 29.09.2017 04.10.2017 работник[1,13]

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

3 05.10.17 09.10.17 работник[0,5]

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ -  
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ ф20

2 10.10.17 11.10.2017 работник[0,48]

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ -  М
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ ф25

3 12.10.17 16.10.17 работник[0,75]^

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ -  М 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 2”

2 17.10.17 18.10.2017 работник[0,75]

у ivrc,i ill 1 ruiri п/л
ХОРИЗОНТАЛЕН ВОДОПРОВОД бр 1 19.10.17 19.10.17 работник[2,48]

УКРЕПЕТИЛ НА ХОРИЗОНТАЛЕН 
ВОДОПРОВОД бр 1 20.10.2017 20.10.2017 работник[5,28]

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В 
ТУХЛЕН ЗИД бр. 2 22.08.17 23.08.2017 работник[0,74]

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В 
БЕТОН бр. 1 24.08.17 24.08.17 работник[0,46]

/
29.08ДЗ—работник[ 0,7 1̂ДЕМОНТАЖ ПВЦ ф50 м 3 25.08.2017
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ^.MBG16RFOPOOl-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне Mt BGI6RFOP061-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Снагяни, 

част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растемс14 2014 -2020 2.

ДЕМОНТАЖ ПВЦфПО м 2

ДЕМОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА бр. 2

ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО бр. 2

ДЕМОНТАЖ ПС бр. 2

ДЕМОНТАЖ ПОЦ. ТРЪБА ф 1/2" м 3

ДЕМОНТАЖ ПОЦ. ТРЪБА ф 3/2" м 2

ДЕМОНТАЖ ПОЦ. ТРЪБА ф 1" м 2

ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА 
БАТЕРИЯ бр. 2

ДЕМОНТАЖ НА БОЙЛЕР бр. 1

Канализация 15

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В 
ТУХЛЕН ЗИД бр. 3

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В 
БЕТОН бр. 2

НАПРАВА НА УЛЕЙ В ТУХЛЕН
зид м 2

НАПРАВА НА УЛЕИ В БЕТОН м 1

ПРЕНАРЕЖДАНЕ ПЛОЧНИК НА 
РАЗТВОР m 2 1

ТРАНШЕЙНИ ИЗКОПИ С 
В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО ЗМ - РЪЧНО

m3 2

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 
ВКЛ.РАЗКОЛ.И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО ЗМ 
ХОР.И ТРАМБОВАНЕ РЪЧНО-РЦ

m3 1

30.08.2017 31.08.17 работник[1,02]

01.09.2017 04.09.17 работник[0,8] ;Водопрово 
дчик[0,8]

20.10.2017 23.10.17 работник[1,79]

24.10.17 25.10.2017 работник[0,44]

26.10.17 30.10.17 работник[0,3 5 ] ;Водопров 
одчик[0,35]

31.10.17 01.11.2017 работник[0,37];Водопров
одчик[0,54]

02.11.17 03.11.2017 работник[0,75];Водопров
одчик[0,4]

06.11.17 07.11.17 работник[2,85]

08.11.2017 08.11.2017 работник[0,92] ;Водопров 
одчик[0,92] ^

22.08.17 11.09.17

22.08.17 24.08.17 работник[5,25]

25.08.2017 28.08.17 работник[9,56]

29.08.17 30.08.2017 работник[2,05]

31.08.17 31.08.17 работник

01.09.2017 01.09.2017 работник[0,09]

04.09.17 05.09.17 работник[2,65]

06.09.2017 06.09.2017 работник[1,55]



е в р о п е й с к и  с ъ ю з

европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

'-Ч

Проект „V/BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .Ц BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2 0 2 0 който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж“ 2014 -2020 г

ПОДЛОЖКИ о т  п я с ъ к  п о д  
ТРЪБОПРОВОДИ мЗ 1 07.09.17 07.09.17 работник[ 1,18]

НАТОВАРВАНЕ И
РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И 
ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 16 
ДО 20 КМ

мЗ 2 08.09.2017 11.09.17 работник[1,52]

Външна канализация 10 12.09.17 25.09.17

ПРЕНАРЕЖДАНЕ ПЛОЧНИК НА 
РАЗТВОР m 2 1 12.09.17 12.09.17 работник[5,23]

ТРАНШЕЙНИ ИЗКОПИ С
В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО ЗМ - РЪЧНО

m3 1 13.09.2017 13.09.2017 работник[3,02]

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ
ВКЛ.РАЗКОП.И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО ЗМ 
ХОР.И ТРАМБОВАНЕ РЪЧНО-РЦ

m3 1 18.09.17 18.09.17 работник[0,99]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА 
Ф160 ПВЦ м 1 15.09.2017 15.09.2017 работник[11,6]

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК п о д  
ТРЪБОПРОВОДИ мЗ 1 14.09.17 14.09.17 работник[2,12]

НАТОВАРВАНЕ И
РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И 
ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 16 
ДО 20 КМ

мЗ 1 25.09.17 25.09.17 работник[2]

ПВЦ ф110 SN-8 М 1 18.09.17 18.09.17 работник[0,7];Каналджия
[1.4]

ПВЦ ф 160 SN-8 м 1 19.09.17 19.09.17 работник[0,3];Канапджия
[0,2]

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ И 
ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ТРЪБА бр. 2 20.09.2017 21.09.17 работник[ 1,25] ;Каналджи 

я[1,25]

ИЗПРОБВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ м I 22.09.2017 22.09.2017 работник[0,22];Каналджи
я[0,22]

Водомерна шахта 15 25.09.17 1 3 .1 £ * Ш ^

г



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X I P A I И ИМ A II г Р А МА

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект t̂oBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .to НС 16RFOPOOI 1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2914-2629 -  Смолян“, 

част от процедура .1# BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове ш градско възстановяване и развитие 2014 - 2929“, който се осъществява е
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж"  2014 -2020 г.

БЕТОН В10 m3 2 25.09.17 26.09.17 работник[ 1,83];Бетонджи 
я[1,65]

БЕТОН В15 m3 1 03.10.17 03.10.17 работник[0,18];Бетонджи 
я[0,17]

КОФРАЖ m 2 3 27.09.2017 29.09.2017 работник[4,03 ] ;Бетонджи 
я[8,06];Кран [0,03]

АРМИРОВКА кг 1 29.09.2017 02.10.17 работник[0,02];Бетонджи 
я[0,07];Кран [0]

СТОМАНЕНИ СТЪПАЛА бр. 1 04.10.2017 04.10.2017 работник[0,28]

КАПАК ОТ РИФЕЛОВА 
ЛАМАРИНА бр. 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,28]

ДЪРВЕН КАПАК бр. 1 06.10.2017 06.10.2017 работник[0,48];Бетонджи
я[0,48]

УКРЕПВАЩА СТОМАНЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ бр. 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,39];Бетонджи

я[0,63]

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА Г м 1 09.10.17 10.10.17 работник[0,94] ;Каналджи 
я[0]

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1" бр. 1 11.10.2017 11.10.2017 Каналджия[0,07]

СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Г бр. 1 12.10.17 12.10.17 Канал джия[0,08}^ 

Канал джия [0,02]СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1” бр. 1 13.10.2017 13.10.2017

ФИЛТЪР 1" бр. 1 11.10.2017 11.10.2017 Каналджия[0,02]

ПЕРИЛЕН ВОДОМЕР ф25 бр. 1 12.10.17 12.10.17 Каналджия[0,53]

ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДОПОРВОД м 1 05.10.17 05.10.17 Каналджия[0,16]

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 100 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,01 ] ;Каналджи
ВОДОПРОВОД м 1 я[0,01]

ИЗКОП m3 2 10.10.17 11.10.2017 работник[1,86]

НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ 
НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ m3 1 12.10.17 12.10.17 работник[ 1,27];Самосвал 

[0,2]

ОБРАТЕН НАСИП m3 1 04.10.2017 04.10.2017 работник[0,5]

НАПРАВА НА ДРЕНАЖНО 
КЛАДЕНЧЕ бр. 1 05.10.17 05.10.17 работник[0,55];Бетонджи

я[2,28]

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 111 20.07.17 21.12.17

ЕЛЕКТРО 98 20.07.17 04.12.17

г с е з з с



Н
 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^.MBG16RFOP001-‘1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр Смоляни, 
процедура за директно предоставяне Зй BGI6RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2026 -  Смолян ", 

част от процедура .fe BG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и монтаж на електрическо
метално табло ГРТ и степен на защита IP65 бр. 2 20.07,17 21.07.2017 ел.монтажник[2]
по спецификация

Доставка и монтаж на електрическо 
метално табло Ткотел и степен на защита 
IP65 по спецификация, и изнесена 
ръкохватка

2 24.07.17 25.07.17 ел.монтажник[1,75]

Доставка и монтаж на електрическо
метално табло Тет1 и степен на защита IP65 бр. 2 26.07.2017 27.07.17 ел.монтажник[1,5]
по спецификация, и изнесена ръкохватка

Доставка и монтаж на електрическо
метално табло Тет2 и степен на защита IP65 бр. 2 28.07.2017 31.07.17 ел.монтажник[1,5]
по спецификация, и изнесена ръкохватка

Доставка и монтаж на евакуационен 
осветител EXIT, 1 х 3 W с NiCd акумулатор бр. 
за 1,5 h

6 01.08.17 08.08.17 ел.монтажник[3 /

Доставка н монтаж на LED. ос в. тяло 
за открит монтаж 60x60cm SM120V 
lxLED37S/840 W60L60- 42W /1Р20/ или 
аналогично

бр. 6 09.08.2017 16.08.2017 ел.монтажник[2,36]

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло 
за открит монтаж 60x60cm SM120V 
1XLED37S/840 W60L60- 42W /1Р20/ с 
акумулаторен блок или аналогично

2 17.08.! 7 18.08.2017 ел.монтажник[2,25]

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло 
за открит монтаж 20x120см SM120V 
lxLED37S/840 W20L120- 42W /1Р20/ или 
аналогично

21.08.17 21.08.17 ел.монтажник[0,38]

г Г) д  1 ft -1I  0  L J  о  I
crrf^Q



ГЧ *• A tH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект .VrBG16RFOP0Oi-l.O22-OOO2-COl „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ш гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне B(il6RFOPOOt-l.B22 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура B(il6RFOP001-l.§01-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растежш 2014 -2020 г.

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло 
за открит монтаж 20x120см SM120V 
1XLED37S/840 W20L120- 42W /1Р20/ с 
акумулаторен блок или аналогично

1 22.08.17 22.08.17 ел.монтажник[0,38]

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло 
за открит монтаж 20x120см SM120V 
lxLED37S/840 W20L120- 28W /1Р20/ или 
аналогично

1 23.08.2017 23.08.2017 ел.монтажник[0,9]

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло
за открит монтаж WT120C lxLED60S/840 бр. I 24.08.17 24.08.17 ел.монтажник[0,68]
L1500- 58W /1Р65/ или аналогично

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло ,
за открит монтаж WT120C lxLED60S/840 бр. 1 25.08.2017 25.08.2017 ел.монтажниЙОД 1]
LI500- 30W /1Р65/ или аналогично

Доставка и монтаж на таван на 
плафониера с LED крушка 24W /1Р21/ бр. 3 28.08.17 30.08.2017 ел.монтажник[3,15]

Доставка и монтаж на уличен 
осветител LED lx30W /IР21 / бр. 1 31.08.17 31.08.17 ел.монтажник[0,68]

Доставка и монтаж на плафониера с 
LED крушка 21W/IP21/ бр. 2 01.09.2017 04.09.17 ел.монтажник[2,59]

Доставка и монтаж на стьлбишен
бутон

Доставка и монтаж на ключ 
обикновен 10А

Доставка и монтаж на ключ сериен 
10А

бр.

бр.

бр.

1 05.09.17 05.09.17 ел.монтажник[0,22]

3 06.09.2017 08.09.2017 ел.монтажник[0,52]

2 11.09.17 12J39U.7 ел.монтажник[0,38]

1 О Г. 1 £ D



Н  ЕВРОПЕЙСКИ съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД за  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^2№BGi6RFOPdOl-t.Q22-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смамм“,

част от процедура BG16RFOP0OJ-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и монтаж на ключ 
девиаторен 10А бр. 3 13.09.2017 15.09.2017 ел.монтажник[0,57]

Доставка и монтаж на бутон 1ОА бр. 1 18.09.17 18.09.17 ел.монтажник[0,2]

Доставка и монтаж на контакт 
"Шуко" 16А бр. 4 19.09.17 22.09.2017 ел.монтажник[2,49]

Доставка и монтаж на TV розетка бр. 1 25.09.17 25.09.17 ел.монтажник[0,44]

Доставка и монтаж на LAN розетка
2xRJ45 бр. 1 26.09.17 26.09.17 ел.монтажник[0,57]

Доставка и монтаж на телефонна 
розетка бр. 1 27.09.2017 27.09.2017 ел.монтажник[0,57]

Доставка и монтаж на разклонителна
кутия бр. 5 28.09.17 04.10.2017 ел.монтажник[ 1,69]

Доставка и монтаж на конзола бр. 5 05.10.17 11.10.2017 ел.монтажник[ 1,59]^

Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба ф 13,5мм м 10 12.10.17 25.10.2017

f  /  /  /
ел.монтажнйк[2Д5^

/

Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба ф25мм м 1 26.10.17 26.10.17 ел.монтажник;работник

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел ПВ-А1 2х1.5мм2 м 3 27.10.2017 31.10.17 ел.монтажник! 1,65];рабо 

тник[3,31]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел ПВ-А1 Зх1.5мм2 м 10 01.11.2017 14.11.17 ел. монтажник[3,34] ;рабо 

тник[6,67]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел ПВ-А1 5х1.5мм2 м 1 15.11.2017 15.11.2017 ел.монтаж ник[ 1,2];работ 

ник[2,4]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел ПВ-А1 Зх2.5мм2 м 3 16.11.17 20.11.17 ел.монтажник[2,8 !];рабо 

тник[5,63]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел ПВ-А1 Зх4.0мм2 м 4 21.11.17 24.11.2017 ел.монтажник[2,71 ];рабо 

тник[5,47]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел NYY 2х4,0мм2 м 2 27.11.17 28.11.17 ел.монтажник[2,2];работ

ник[4,2]



е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект 4KG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян*, 
процедура за директно предоставяне .1» BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 — Смолян“, 

част от процедура .te BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020т, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел NYY 5х6мм2 м 1 29.11.2017 29.11.2017 ел.монтажник[0,41 ];рабо 

тник[0,79]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел NYY Зх10мм2 м 1 30.11.17 30.11.17 ел.монтажник[0,14];рабо 

тник[0,26]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел NYY Зх16мм2 м 1 01.12.2017 01.12.2017 ел.монтажник[0,21 ];рабо 

тник[0,39]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел СВТ 5х16мм2 м 1 04.12.17 04.12.17 ел.монтажник[0,79];рабо

тник[0,41]

Направа на улеи м 26 28.07.2017 01.09.2017 работник[14,5]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел FTP 4х2х0.5 м 8 04.09.17 13.09.2017 ел.монтажник[3,38]

Доставка и полагане/изтегляне на 
кабел RG59 м 5 14.09.17 20.09.2017 ел.монтажник[3,13]

Огнезащитна замазка "Политерм" 
или аналогична кг 1 21.09.17 21.09.17 работник[2,31 ]

Доставка и монтаж на 
комуникационен шкаф (RACK), 12U, по 
спецификация, след задание от Възложител

бр. 2 06.10.2017 09.10.17 ел.монтажни^,56]

Мълниезащитна и заземителна 
инсталация 13 10.10.17 26.10.17

Направа и изправяне на 
мълниеприемна мачта Н=3м бр. 2 10.10.17 11.10.2017 ел.монтажник[0,15]

Направа и монтаж на контролна 
кутия 150/150 mm или 100/100 с монтиран в 
нея прав съединител с два болта М 10

бр. 1 12.10.17 12.10.17 ел.монтажник[0,15]

Полагане на ст. поцинкована шина 
40/4 mm в изкоп м. 1 20.10.2017 20.10.2017 работник[0,6]

С0С190



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X Ш  P A I l ' f t M A  til-  -  А « ;

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект \tBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .1* BG16RFOP061-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .If BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Присъединяване на заземит. шина 
към съоръжение с болтова връзка бр. 1 23.10.17 23.10.17 ел.монтажник[0,61 ]

Направа и монтаж на индивидуална
заземителна уредба с 3 бр. поцинкована 
ъглов профил 63/63/6 с L=l,5 m

бр. i 24.10.17 24.10.17 ел.монтажник[2,81 ]

Измерване на преходното 
съпротивление на заземителен контур бр. 1 25.10.2017 25.10.2017 ел.монтажник[0,94]

Доставка и монтаж на изолиран
мълниеотвод AlMgSi0.5 и/или медно въже 
ПВ-А2 1х50мм2

м 5 13.10.2017 19.10.17 ел.монтажник[3,75]

Доставка и монтаж на носещи КОМ

бетонови блокчета и UV устойчива плек 1 20.10.2017 20.10.2017 ел.монтажник[0,13]
пластмасова основа т

Изпитване на инсталация бр. 1 26.10.17 26.10.17 ел.монтажник[0,751/

Противообледенителна инсталация 15 27.10.2017 16.11.17

Доставка и монтаж на отоплителна
система DEVIsafe 20Т, 20W/m или м 13 27.10.2017 14.11.17 монтажник ОВК[7,09]
аналогичен

Доставка и монтаж на контролер
DEVIreg 850 в комплект със цифров сензор 
за покрив и допълнително захранване, или бр. 1 15.11.2017 15.11.2017 ел.монтажник[0,13 ]
аналогичен

Доставка и монтаж на крепежни 
елементи

КОМ

плек
т

1 16.11.17 16.11.17 монтажник ОВК[0,02]

Пожароизвестителна инсталация 25 20.10.2017 23.11.17

ГСС391



е в р о п е й с к и  с ъ ю з
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект m.&BGlbRFOPti0l-I.Q22-0002-C'0I „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолянм, 
процедура за директно предоставяне . I f  BGI6RFOPOOI-/.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура .Н BG16RFOP&0/-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване н развитие 20/4 - 2020“ който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програиа „Региони * растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка и монтаж Адресируем 
пожарен панел 4 лупа бр. 3 20.10.2017 24.10.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,5]

Доставка и монтаж Акумулатор 
12V/18Ah бр. 1 25.10.2017 25.10.2017 ел.монтажник- 

осиг.техника[0,13]

Доставка и монтаж Оптично-димен 
датчик с LED индикатор бр. 5 26.10.17 01.11.2017 ел.монтажник- 

осиг.техника[ 1,31 ]

Доставка и монтаж термомаксимален 
датчик с LED индикатор бр. I 02.11.17 02.11.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,26]

Доставка и монтаж Сирена вътрешна 
12V, адресируема бр. 1 03.11.2017 03.11.2017 ел.монтажник-

осиг.техника[0,43]

Доставка и монтаж Сирена за 
външен монтаж бр. 1 06.11.17 06.11.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,13]

Доставка и монтаж Адресируем 
ръчен пожароизвестител бр. 1 07.11.17 07.11.17 ел.монтажник- 

осиг.техника[0,18]

Доставка и монтаж крепежи и 
материали бр. 1 08.11.2017 08.11.2017 ел.монтажник-

осиг.техника[0Д6]

Доставка и монтаж PVC тръби ф16 с 
фитинги и скоби м 5 09.11.17 15.11.2017

/
ел.монтажник- /  
осиг.техника[2,0&]

Доставка и монтаж Кабел за 
пожароизвестяване J-Y(st)Y 1х2х0.8 м 5 16.11.17 22.11.2017 ел.монтажник-

осиг.техника[2,29]

Доставка и монтаж Кабел за 
вторични операции ШВГ1Л 4x1 м I 23.11.17 23.11.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,38]

Вндеонаблюдение 20 24.11.2017 21.12.17

Доставка, монтаж и настройка на 
камера за външен монтаж, инфрачервена, бр. 
варифокален обектив. 540 TVL

3 24.11.2017 28.11.17 ел.монтажник-
осиг.техника[0,38]

0С192



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X I Р А П ‘ Л И «  11р(1!  Р А М »

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^ k B G l 6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 
процедура за директно предоставяне BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян", 

част от процедура Mi RG16RFOP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ,иа „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Доставка, монтаж и настройка на 
камера за вътрешен монтаж, куполна 360 
градуса

бр. 1 29.11.2017 29.11.2017 ел.монтажник-
осиг.техника[0,75]

Доставка, монтаж и настройка на 
MJPEG Stand-alone DVR 4 channel. бр. 3 30.11.17 04.12.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,75]

Доставка и монтаж на LCD монитор 
19” бр. 1 05.12.17 05.12.17 ел. монтаж ник- 

осиг.техника[0,75]

Доставка и монтаж на Твърд диск - 
HDD 1ТВ бр. 1 06.12.2017 06.12.2017 ел.монтажник-

осиг.техника[0,75]

Доставка и монтаж на токозахранващ 
трансформаторен блок. бр. 1 07.12.17 07.12.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,75]

Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба ф13,5мм м 5 08.12.2017 14.12.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,75]

Доставка и монтаж Кабел 
RG59+2x0.75 м 5 15.12.2017 21.12.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,75]^

Видеодомофон 10 06.12.2017 19.12.17

Доставка и монтаж на видео- 
домофонна централа с бутониера и 11 видео 
домофона

бр. 1 06.12.2017 06.12.2017 ел.монтажник-
осиг.техника[0,43]

Доставка и монтаж Кабел RG59 м 4 07.12.17 12.12.17 ел.монтажник-
осиг.техника[0,46]

Доставка и монтаж Кабел LIYY 7x0.5 м 4 13.12.2017 18.12.17 ел.монтажник-
осиг.техника[0,5]

Доставка и монтаж Кабел L1YY
24x0.5 м 1 19.12.17 19.12.17 ел.монтажник-

осиг.техника[0,5]

ЧАСТ: ОВК 32 03.08.17 15.09.2017

Термопомпен агрегат на директно 
изпарение външно тяло с параметри при 
Щъншно =-17°С QoT=28kW Neл=16.6kW 
3-/380-415V

бр 3 03.08.17 07.08.17 работник[4,13];монтажни 
к ОВКГ4.131

( ОС ] 33



>1 I 'AH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект \fBG16RFOP901-L022-0Q02-CBl „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" 
процедура за директно предоставяне Л* BG16RFGP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  С м аи и “, 

част от процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2О20и. който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Термопомпен агрегат на директно 
изпарение вътрешно тяло с параметри 
QoT=14kW 3-/380-415V комплект с бр
вградена цикулационнапомпа с параметри 
дебит Q=l,32m3/h и напор Н=90кРа

5 08.08.17 1 4  о х  1 7  Р а б о т н и к [ 2 , 4 5 ] ; м о н т а ж н и  
4 'U 8 - , /  к  О В К [ 3 , 7 8 ]

Медна тръба топлоизолирана с 
диаметър според модела на агрегатите м 08.08.17 работник[1,13];монтажни 08.08. 17 kOBIC[0i75]

Газови разпределители за вътрешни 
тела според модела на термопомпените бр
агрегати

1 09.08.2017 09.08.2017 Ра^тниф.^Ьмонтджни

Табло за автоматика с включено 
окабеляване (при различна температура на 
връщащата вода от инсталацията ще 
работят различен брой вътрешни тела)

10.08.17 i n  o r  1 7  Раб°™ик;монтаж1*ик7
ОВК

Комбиниран ел.бойлер с 2 серпентини
с обем 500л Neji=6kW комплект с табло  ̂ . 11Л„ р а б о т н и к [ 1 , 5 7 ] ; м о н т а ж н и, бр 1 11.08.2017 11.08.2017захранване и управление (включени г к ОВК
захранващи кабели от таблото до бойлера)

Автоматична група за допълване на 
отоплителна инсталация бр 11.08.2017 11.08.2017 монтажник ОВК[0,16]

Циркулационна помпа с електронно 
управление с параметри дебит Q-7,3m3/h 
Напор свободен след вътрешно 
тялоН=125кРа ( буфер отоплителна 
инсталация) комплект със спирателна и 
предпазна арматура

11.08.2017 работник[1,21];монтажни 
1108-2017 к ОВК[1.21]
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Р A I k' Г» II AH  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^B(il6RFOPOOI-1.022-O6O2-COi „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 
процедура за директно предоставяне .Н BOI6RFOPOO1-1.022 „Изпълнение иа интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, 

част от процедура М* BCH6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 д

Циркулационна помпа с електронно 
управление с параметри дебит Q=0,5m3/h 
Напор свободен след вътрешно тяло 
Н=70кРа комплект със спирателна и 
предпазна арматура ( връзка буфер - бойлер 
БГВ слънчеви колектори)

бр I 14.08.17 I4.08.i7 Р аб™ [0,6];м онтаж ник

Буферен съд с обем 1 ОООл бр 1 08.08.17 08.08.17 работник[0,8];монтажник
ОВК[0.83]

Разширителен съд с вместимост ЮОл бр 1 09.08.2017 09.08.2017 Ра̂ тник[0.46];монтажни
к ОВК|0.46]

Слънчеви колектори с размери 
1000х2000мм комплект с кит за монтаж и 
метална конструкция за укрепване на 
покрив

бр 3 03.08.17 07.08.17 работникГ2,63 ] ;монтажни 
к ОВК[2,15]

Трипътен вентил с преко действие и 
възможност за настойка в диапазон 20-60°С 
11/2"

бр 1 08.08.17 08.08.17 работник[0,13]

Комуникационен кабел (захранваш) 
вътрешни тела* външно тяло 2 09.08.2017 10.08.17 монтажник ОВК|2,5]

Помпена група слъневи колектори бр 1 11.08.2017 11.08.2017 работ^О,95];монтажни

Табло захранване и управление 
соларна инсталация, вклщчително 
окабеляване и датчици

1 1 л пя 17 1л п я п  работник[0,74];монтажнибр 1 14.08.17 14.08.17 кОВК(0_74|

Медна тръба ф 35x1 комплект с 
фитинги м 2 15.08.17 16.08.2017 Работник[8,41];монтажни

к ОВК

Топлоизолация от микропорестта гума 
с дебелина 19mm за медна тръба 035/1 mm 1 17.08.17 17.08.17 работник[1,38]

м
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Е8РОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG I6RFOP001-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр Смазан“, 
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение но интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян ", 

част от процедура ,1» BG16RFOP001-LOO1-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони • растеж“ 2014 -2020 г

Кожух от минерална вата с
алуминиево фолио отгоре за 
топлоизолирана медна тръба с 
топлоизолация 19мм

м 1 18.08.2017 18.08.2017 работник[1,88]

Скоби за укрепване на медна тръба ф 
35 с гума бр 1 21.08.17 21.08.17 работник[0,83]

Концентрат пропиленглюкол кг. 1 22.08.17 22.08.17 работник[2,25];монтажни 
к ОВК[2,25]

Затворен разширителен съд с Vpc=50L 
с манометър и предпазен вентил 1/2" бр. 1 23.08.2017 23.08.2017 работни к [0,46] ;монтажни 

к ОВК[0,46]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложкас размери ф75х10,5 комплект с 
фитинги

м 5 03.08.17 09.08.2017 работник[ 1,47];монтажни 
кОВК[1,47]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф63х8,7 комплект с 
фитинги

м 1 24.08.17 24.08.17 работник[ 1,66];мойтажни 
к ОВК[1,66]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф50х6,9 комплект с 
фитинги

м 1 24.08.17 24.08.17

/
работник! • ,27];монтажни 
к ОВК[1,27]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф40х5,6 комплект с 
фитинги

м 1 25.08.2017 25.08.2017 работник! 1,94];монтажни 
к ОВК[1,94]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф32х4,5 комплект с 
фитинги

м 1 05.09.17 05.09.17 работник [1,26] ;монтажни 
к ОВК[1,26]

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф25хЗ,5 комплект с м 5 15.08.17 21.08.17 работник! 1,55];монтажни
фитинги

ос-1 9 6

mailto:BGi6RFQP0@l-l.O22


Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

> 4W  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

/ V
Проект MR(il6RF<)P001-1.022-0002-C01 „Обновяваме на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян 

процедура за директно предоставяне Л  RGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 
част от процедура М  RG16RFOPOOI-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с

финансовата подкрепа на Оперативна npospa.ua „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф20х2,8 комплект с 
фитинги

м 10 22.08.17 nano 17  рабо™ик[МЗ];монтажни 
U 4 . U V . 1 /  кОВК| ) 43]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф75х10,5 м 3 10.08.17 работник[2,04];монтажни 

,408 17 к ОВК[2,04]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф63х8,7 м 1 25.08.2017 25.08.2017 работник[1,31]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф50х6,9 м 1 25.08.2017 25.08.2017 работник[1,13]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф40х45,6 м 1 28.08.17 28.08.17 работник[1,5]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф32х4,5 м 1 22.08.17

.-f
22.08.17 работник[0,99]

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф25хЗ,5 м 4 23.08.2017 28.08.17 работник[^4]

(

Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф20х2,8 м 8 05.09.17 14.09.17 работник[1,17]

Носеща конструкция за укрепване на 
тръби бр 1 24.08.17 24.08.17 работник[0,66]

Щрангов авоматичен обезвъздушител
1 /2 ”

бр 2 15.08.17 ic n e o n n  работник[0,89];монтажни 
16.08.2017 к ОВК[0,64]

Спирателен кран 1/2" 6р 2 17.08.17 18.08.2017 монтажник ОВК[0,9]

Спирателен кран Г' бр 1 21.08.17 21.08.17 монтажник ОВК[0,9]

Спирателен кран 1 1/4" бр 2 22.08.17 23.08.2017 монтажник ОВК[0,9]

Спирателен кран 2 1/2" бр 1 24.08.17 ^4(08. монтажник ОВК[0,59]



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1 г  РЕГИОНИ В РАСТЕЖл
Проект „MRG16RFOPOOI-L 022-0002-CO i  „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура л гр. Смолян“, 

процедура за директно предоставяне .1* BGt6RFOPOOl-l.022 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смалян" 
част от процедура BGI6RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ който се осъществява с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони л растеж" 2014 -2020 г.

Филтър 1 1/4” бр 1 25.08.2017 25.08.2017 монтажник ОВК[0,13]

Филтър 2 1/2" бр 1 25.08.2017 25.08.2017 монтажник ОВК[0,02]

Възвратна клапа 1 1/4" бр 1 25.08.2017 25.08.2017 монтажник ОВК[0,03]

Възвратна клапа 2 1/2" бр 1 28.08.17 28.08.17 монтажник ОВК[0,02]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и Збр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и

бр 1 30.08.2017 30.08.2017 работник[ 1,29];монтажни 
кОВК[1,29]

авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 4бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с бр
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

2 0109 2017 04nq |7 работник[1,65];монтажни
к ОВК[1,65]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 5бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с бр
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

2 9 . 0 8 . 1 7 29.08.17 работник[0,92];монтажни 
к ОВК[0,92]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и ббр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 1 3 1 . 0 8 . 1 7  3 1 . 0 8 . 1 7  Р а б о т н и к [ 1 , 1 ] ; м о н т а ж н и к
UnK[ 1,1J

СС0138
3 4



европейски съюз
европейски фонд за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ^to!VG16RFOP001~L022~0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян*, 
процедура за директно предоставяне.to BG16RFOPOOI-1.022 „Изпълнение ма интегрирани планове in градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  См олян“, 

част от процедура .V* HG16RFOPOOF1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2620", които се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 7бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2” с бр
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

31.08.17 1 1  по п  работник[0,37];монтажни 31.08.17 кОВК[0 37]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 8бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с бр
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

I П1007П17 m  П0  7 П , 7  Работник[0,74];монтажни ui.uv.zui/ кОВК[074]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 9бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с бр
термоглава.секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

04.09.17 04.09.17 работник[1,47];мо 
к ОВК[1,47]

и

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и Юбр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 1 05.09.17 05.09.17 Работник[М7];моНтажни

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 11 бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с бр
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

1 06.09.2017 06.09.2017 Работник(1 15];монтажни
к OBKl 1,15]

f  с е 19 '■
стр.135



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект _ МН< > 16RFOPOQ1-1.622-OQ02-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в 2р. С.чо.гян ", 
процедура за директно предоставяне .*# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смоляни, 

част от процедура .ft BO16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2026 г.

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 12бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушитед, конзоли за монтаж

бр 4 07.09.17 19 по 17 Работник[0,37];монтажни 
к ОВК[0,37]

Алуминиев радиатор с височина
Н^500 и 14бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 1 11.09.17 11.09.17 работник[0,18];монтажни 
к ОВК[ОД8]

Алуминиев радиатор с височина 
Н=500 и 17бр глидера, комплект с 
радиаторен вентил 1/2" с 
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 1 12.09.17 12.09.17 работник[0,12];монтажни/ 
к ОВК[0,12]

Базова станция с комини кационно 
окабеляване за изнесен контрол и 
мониторинг на всички ОВиК системи 
разположен в помещение охрана

бр 1 13.09.2017 13.09.2017 работник[0,12];монтажни 
к ОВК[0,12]

Направа на нови технологични отвори бр 1 14.09.17 14.09.17 работник[0,09]

Запълване на технологични отвори бр 1 14.09.17 14.09.17 работник[0,09]

Доментаж на оборудване в котелно 
помещение бр 1 14.09.17 14.09.17 работник[2,75];монтажни 

к ОВК[2,75]

Демонтаж на отопителна инсталация с 
60 брчугунени радиатори на височина 
500мм и стоманени тръби

бр 1 15.09.2017 15.09.2017 работник[2,7 5] ;монтажни
V HRKTO 7S1

r Jз е 2 о о
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „MBG16RFQPQOI-1.022-0002-CQ1 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна имфраструктура в гр. Смолян", 
процедура за директно предоставяне Л# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове м  градско възстановяване м развитие 2014-2020 -  Смолял“, 

част от процедура М  BG16RFOP061-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 15 25.09.17 13.10.2017

Пожарогасител 6 кг с прах ABC бр. 1 25.09.17 25.09.17 работник[0,52]

Опасност! Високо напрежение! бр. 1 26.09.17 26.09.17 работник[0,05]

Противопожарно одеяло тежък тип бр. 1 27.09.2017 27.09.2017 работник[0,01]

Пожарогасител 6 кг с прах ВС бр. 1 28.09.17 28.09.17 работни к[0,08]

Пожарогасител 5 кг С02 бр. 1 29.09.2017 29.09.2017 работник[0,04]

Пожарогасител с вода 9 1 бр. 1 02.10.17 02.10.17 работни к[0,04]

Знак Евакуационен изход бр. 2 25.09.17 26.09.17 работник[0,18]

Знак Посока на движение - 
хоризонтално бр. 3 02.10.17 04.10.2017 работник[0,31]

Знак Посока на движение - вертикално бр. 1 05.10.17 05.10.17 работник[0,13]

Знак Противопожарни съоръжания бр. 1 06.10.2017 06.10.2017 работник[0,13]

Знак Пушенето забранено бр. 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,25]^

Знак Телефон при пожар бр. 1 10.10.17 10.10.17 работник[0,01]^

Знак за вашето местоположение бр. 1 11.10.2017 11.10.2017 работник[0,15]

Знак сборен пункт за евакуация бр. 1 12.10.17 12.10.17 работник[0,04]

Знак пожарен хидрент бр. 1 13.10.2017 13.10.2017 работник[0,01]

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО 27 25.09.17 31.10.17

Озеленяване 27 25.09.17 31.10.17

Затревяване чрез ръчна обработка на 
почвата с наторяване 20 кг./ дка амониева 
селитра:

m 2 2 25.09.17 26.09.17 работник[7,58];озелените 
л[ 1,03]

Поливане на нови тревни масиви m2 2 27.09.2017 28.09.17 работник[0,14]

0 1



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „MtBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян ", 
процедура за директно предоставяне .М BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смоьзянм, 

част от процедура .ft BGI6RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растежи 2014 -2020 г.

X i f -  • а :>е с ■ л v  а

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Засаждане на широколистни 7-9 
годишни фиданки в дупки 90/90/90см бр 2 29.09.2017 02.10.17 озеленител[2,23]

Засаждане на храстовидни 
широколистни фиданки - 7-9 годишни в 
дупки 60/60/бОсм

бр 1 03.10.17 03.10.17 озеленител[5,58]

Засаждане на 3-годишни пикирани 
храсти в дупки 50/50/50 опадливи и 
цъфтящи

бр 3 04.10.2017 06.10.2017 работник[3,62] ;озелените 
л[0,38]

Внасяне на плодороден почвен слой -
Юсм m3 2 09.10.17 10.10.17 работник[3,95];озелените 

л[0,1];Багер товарач[1,2]

Санитарно почистване на дърв. 
растителност бр 1 11.10.2017 11.10.2017 работник[0,11 ]

Премахване на дървесна 
растителност бр 1 12.10.17 12.10.17 работник[0,07]

Засаждане на увивни и катерливи 
растения бр 1 13.10.2017 13.10.2017 работник[5,69];озелените

л[0,44]

Photinia 'red robin' бр 4 16.10.17 19.10.17 озеленител[5,38]

Spirea yaponica 'gold flame' бр 4 20.10.2017 25.10.2017 озеленител[2,9]

Rosmarinus oficinalis бр 4 26.10.17 31.10.17 озеленител[2,9]

Архитектурни елементи 14 09.10.17 26.10.17

Доставка и монтаж на 1 бр. 
ансамблови детски съоръжения за различни 
възрасти

бр 1 20.10.2017 20.10.2017 работник[0,88];монтажни 
к 1

Достаква и монтаж на люлки за 
яслена възраст бр 1 23.10.17 23.10.17 работник[1,75];монтажни

к 1 [2 ]

Доставка и монтаж на люлки за по -
големи бр 1 24.10.17 24.10.17 работник[0,13] ;монтажни 

к I [0,13]

Доставка и монтаж на пързалки за 
яслена възраст бр 1 25.10.2017 2.5*10.2017 работник[0,25];монтажни

— 1 ГА Т П  Ч
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ^V*BGI6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Счазян“. 
процедура м  директно предоставяне М BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Смолян", 

част от процедура .ft BGl6RFOPOO!-f.001-0,19 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020**, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2029 X

Доставка и монтаж на пързалки за 
по-големи бр 1 09.10.17 09.10.17 работни к[0,25 3; монтажни 

к 1 [0,25]

Доставка и монтаж на катерушки бр 1 16.10.17 16.10.17 работник[0,22];монтажни 
к 1

Доставка и монтаж на въртележка бр 1 20.10.2017 20.10.2017 работник[ 1,75];монтажни 
к 1 [1,75]

Доставка и монтаж на пейки бр 1 23.10.17 23.10.17 работник[3];монтажник
1[3]

Демонтаж и повторен монтаж на 
съществуваща беседка бр 3 24.10.17 26.10.17 работник[3];монтажник

1[3]

Доставка и монтаж на кошчета за
боклук бр 1 20.10.2017 20.10.2017 работник[3];монтажник

1[3]

Изработване и монтаж на указателни
табели бр 1 23.10.17 23.10.17 монтажник 1[5,63]

ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА 56 07.08.17 23.10.17ПЛАНИРОВКА

Извозване на хумус m3 3 07.08.17 09.08.2017 работник[7,7]

Разбиване и разваляне на бетонова 
настилка m 2 6 10.08.17 17.08.17 работник[7,77]

Изкоп за подходи, площадки, тротоари m3 2 16.08,2017 17.08.17 работник[4,2]

насип баластра m3 1 18.08.2017 18.08.2017 работник[0,42]

Натоварване на камион н извозване m3 3 17.08.17 21.08.17 работник[4,21]

Подравняване, изглаждане и ръчно 
трамбоване на площи m 2 5 22.08.17 28.08.17 работник[5,75]

Основа от баластра под тротоара m3 2 22.08.17 23.08.2017 работник[0,83 ] ;Валяк 
[0,05];грейдер[0,04]

Превоз с ръчни колични на земни маси m3 5 22.08.17 28.08.17 работник[4,71 ]

Доставка и монтаж на тротоарна 
настилка m 2 2 29.08.17 30.08.2017 работни к[2,75]; настил кад 

жия[8,5]

Доставка и монтаж на циментопясъчен 
пазтноп m3 2 01.09.2017 04.09.17 работни к[3,49]разтвор



Проект „MBG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ 
процедура за директно предоставяне .tt BGI6RFOP001-I.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Счолян

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпъзнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2020и, които се осъществява с

Доставка и монтаж на градински 
бетонови борюри 10/30/50 м 3 06.09.2017 08.09.2017 работник[ 1,42] ;настилкад 

жия[1,7]

Доставка и монтаж на уличен бетонов 
борюр 15/25/50 м 1 31.08.17 31.08.17 работник[0,04];настилкад

жия[0,05]

Доставака и полагане на бетон за 
монтаж на бордюри m3 1 05.09.17 05.09.17 работник[ 1,84];Бояджия[ 

2,4]

Доставка и полагане на линейни 
отводнители м 1 07.09.17 07.09.17 работник[0,83];монтажни 

к 1 [0,4]

Основа за линейни отводнители от 
трошен камък m 3 1 06.09.2017 06.09.2017

работник[0,07] ;монтажни 
к 1[0,18];Валяк 
[0,01 ];грейдер[0,08]

Разваляне на съществуваща бетонова 
тротоарна настилка m 2 3 18.08.2017 22.08.17 работник[4,18];монтажни 

к 1[4,18];Самосвал[2,06]

Разрушаване на основа под тротоарна 
настилка m3 10 23.08.2017 05.09.17 работник[2,96]

Натоварване и извозване до 
обществено депо на разрушената настилка m3 10 06.09.2017 19.09.17 работник[1,51"]'

Противоударна настилка за детска 
площадка m 2 5 20.09.2017 26.09.17 монтажник 1 [7,65]

Бетон под противоударна настилка мЗ 3 27.09.2017 29.09.2017 работник[1,71]

Лепило за залепване на на настилката КГ 1 02.10.17 02.10.17 монтажник 1 [ 1,22]

Изкоп пясък мЗ 2 03.10.17 04.10.2017 работник[4,12]

Разбиване на бетон под пясъчници мЗ 1 05.10.17 05.10.17 работник[ 1,59];Къртач 
Хилти[0,48]

Трошен камък мЗ 1 05.10.17 05.10.17 работник[1,03]

Доставка и полагане на пясък мЗ 1 05.10.17 05.10.17 работник[4,84]

Изкоп мЗ 1 06.10.2017 06.10.2017 работник[6,64]

Кофраж m 2 4 10.10.17 13.10.2017 работник[ 1,37] ;Бетонджи 
■>14.661

f



европейски съюз
е в р о п е й с к и  ф о н д  за РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект . \tBG16RFDP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Сиолян“, 
процедура за директно предоставяне .V# BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян 

част от процедура .№ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Подложен бетон m3 1 09.10.17 09.10.17 работник[0,22];Бетонджи
я[0,23]

Бетон m3 2 18.10.2017 19.10.17 работник[6,23 ] ;Бетонджи 
я[5,39]

Арматура AI и AIII кг 1 16.10.17 16.10.17 работник[ 1,73]; Арматури 
ст[2,56]

Арматура - заварени мрежи m 2 1 17.10.17 17.10.17 работник[0,13]; Арматури 
ст[0,07]

Обратен насип m3 1 23.10.17 23.10.17 работник[0,01]

Г еотекстил m 2 1 20.10.2017 20.10.2017 монтажник 1 [0,84]

Ажурен метален парапет м 3 18.10.2017 20.10.2017 монтажник 1 [5,7]

ЕТАП 3 - УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 
НА ОБЕКТА. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1 06.07.17 06.07.17

Документи по ЗУТ 60 06.07.17 27.09.2017 ръководен екип

Констативен протокол обр. 15 1 28.09.17 28.09.17 ръководен екип

Демобилизация на строителната 
площадка 1 18.10.2017 18.10.2017 Кран ;работнщс-

/
ЕТАП 4 - Гаранционно поддържане на 

строежа, включващо отстраняване на 
проявени дефекти през гаранционните 
срокове

0 05.07.2017 05.07.2017

L

Гаранционно поддържане 0 05.07.2017 05.07.2017

За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 
необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за 
изпълнение на всяка една операция;

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 
изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали. Предложено е паралелно 
изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за 
изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се 
предвиждат . Същите са съобразени с нормативните и технологичните условия за 
съответните СМР.

За гаранционното поддържане на строежа сроковете не влизат в срока за 
изпълнение на поръчката.

*

' « ' i p



I Р 4 1 И Н М А  ft- РАМАЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „\iBGl6RFQP001-1.022-O002-C0l „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Сиалян*, 
процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  См олян“, 

част от процедура .If BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпъгнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020и, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програ.ма „Региони в растежи 2014 -2020 г.

Графикът е изготвен като Диаграма на Гант .Програмата Microsoft Project 
manager изчислява в работни дни при 5 дневна работна седмица. Прието е, че 1 календарен 
месец се състои от 21 работни дни.

В графика са посочени отделните дейности по етапи, дадени в тяхната 
последователност. Отразено е предвиждането за работа на 3 фронта, като улиците са описани 
по последователността на изпълнение, а не по тяхната номерация в документацията.

В линейния график са показани относителни дати за начало и край за съответните 
етапи, продължителност и последователност, както и на всяко СМР за съответния етап, като 
е приета условна начална дата 01.07.2017 г.

Общият срок за изпълнение на обекта е 124 работни дни , което е равно на 
172 календарни дни /от 03.07.2017 г. до 21.12.2017 г- - условни календарни дати/.

При спечелване на обществената поръчка графикът ще бъде актуализиран с 
реалните дати.

"АРТСТРОЙ" ООД декларира, че през целия период на изпълнение на договора 
ще бъде активен участник в процеса.

Дата: 25.06.2017г.
Асен Соколов, представляващ,

/име и фамилия,
длъжност на представляващия,
подпис и печат/

С О С ^ О Й
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ЛИНЕЕН ГРАФИК
„О сновен р ем онт на д етска гр ад и на  Буратино • О ДЗ № 5” гр.См олян

ID НАИМЕНОВАНИЕ Аф ю  Количество РАБОТНИ
ДНИ

Start

118 М онтаж на челни дъски, олуци и 
надолучни поли (с цветно полиестерно 
покритие)

Л .М . 160 2 days Mon 17.07.17

110 Доставка и монтаж на пароизолация - PV C  в.м, 
фолио мин.200 гр./кв.м.

610 1 day W ad 1fi.07.17

120 Доставка и монтаж на топлоизолация - 
каменна вата мин. 45 кг./куб.м. • 8 см

В .М . 610 2 days Thu 2 0  0 7 .17

121 Подкеремидено, дифузно отворено, 
усилено фолио

;в.м. 610 1 day Frl 21 .07.17

122 Направа на дървена, двойна скара А . кв. 610 3 days T ub  25 .07.17

123 Доставка и монтаж на керемиди д.кв. 610 8 days Fri 28 .07.17
124 Доставка и монтаж на улуци Л .М . 160 3 days W ed 09.08.17
12Б Доставка и монтаж на водосточни 

вертикални клонове
Л .М . 90 2 days Men 14.08.17

126 Натоварване и превоз на строит. отпадъци!.куб 60 4 days Fri 11.08.17
127 Обличане с ламарина около комини м 16,1 1 day W ad 16.08.17

128 Б о яд ж ийски работи 0 25 days Tue 05.09.17
129 Шпакловка върху нова мазилка при 

прокарване на нови инсталации и отвори 
за тях- основа за боядисване

m 2 890 10 days T ub  05 .09.17

130 Шпакловка върху нова мазилка при 
обръщане около нови прозорци и врати- 
основа за боядисване

m 2 265,4 4 days Tu e  19.09.17

131 Боядисване латекс по стени двукратно m 2 2617,7 10 days W ad 13.09.17
132 Боядисване латекс по тавани двукратно m 2 640,82 5 days W ed 27.09.17
133 Боядисване латекс двукратно по ПУ  

гипскартон по тавани в подпокриввн етаж
m 2 620 4 days W ed 04.10.17

1 3 1 Боядисване блажна боя по стени m 2 33,9 1 day Mon 25.09.17
135 Боядисване блажна боя го  таван m 2 9 .7 1 day Mon 25.09 .17
138 Вътрешно скеле m 3 300 2 days Tuo 0 5 0 9 .1 7

137 ЧАС Т: КО Н С ТР У КЦ И И 0 31 d iy t M on 10.07.17
138 Конструкции евакуационно стълбищ е 0 20 day» M on 10.07.17
130 Доставка и монтаж на инжекционни 

анкери М 10, кл.8.8 L200mm за захващане  
на стълбище към стб. Конструкция на ОДЗ

6р 2 0 2 days W ed 19.07.17

140 Изготвяне и монтаж на метална 
конструкция за евак. стълбище

кг 4200 7 days Fri 21 .07.17

141 Доставка и монтаж на плътен 
лоликарбонат 4мм за покриване 
евакуационно стълбища чрез 
самонаоезни винтове

m 2 16,3 2 days Tue 01 08.17

142 Доставка и монтаж на олук за отводняване 
на евак. стълбище

м 2,7 l day W ed 02.08.17

143 Доставка и монтаж на водост. Тръба м 2 1 day Fri 04.08.17
14а Ръчен изкоп и за етб.фундаменти m 3 4.3 1 day Mon 10.07.17
145 Доставка и полагане на подложен бетон 

за стб. Фундаменти за евакуационн 
стълбище

мЗ 0,4 1 day Tue 11.07.17

146 Доставка и полагане на бетон С25730 за 
фундаменти

m 3 1.7 1 day W ed 12.07.17

147 Кофраж за фундаменти на евакуационно 
стълбище

m 2 6,4 2 days Thu 13.07.17

148 Доставка и полагане на лодливка под 
колони

бр 6 1 day Mon 17.07.17

14S Доставка и монтаж на анкерни групи за 
стоманено стълбище

КГ 68 1 day Tue 10.07.17

ISO Конструкции страда 0 30 d»y* Tu e  11.07.17
1S1 Доставка и полагане на армировка за стб. 

Фундаменти за евак. Стълбище
кг 4211 5 days Tue 11.07.17

162 Разваляне на настилка по плочи m 2 470 4 days Tue 18.07.17
163 Разваляне на замазка m 2 470 5 days Mon 24.07.17
1S4 Натоварване и извозване на строителни 

отпадъци
m 3 33 5 days Mon 31.07.17

155 Доставка и монтаж на скеле зв подпиране 
плочи преди усилване с вие. До 3,3м

m 2 4 00 4 days Mon 31 07.17

156 Изчукване на Ю см улеи под зидовете в 
съществуващата плоча през прокопаване 
на зидовете през 80см отвори с шир. 50см  
за изпълнение на горна армировка между 
полетата

m 3 5,04 1 day Fri 04,08.17

157 Натоварване и извозване на строителни 
отпадъци

m 3 5,04 1 day Mon 07.08.17

1ЕВ Доставка и полагане на самоулпътняващ  
се бетон С 25/30 със суперппастификатор 
0,45%  от цимента - ръчно полагане

m 3 64,1 3 days Tue08 .08 .17

1S9 Доставка и полагане на разтвор на 
циментова основа за замонолитване 
фусове на нова армировка вкл. направа 
на отвори за фусовв/2800бр отвори фЗО, 
дълбочина Зсм /

m 3 0,3 1 day Fri 11.08.17

160 Изработване и монтаж на стоманена 
конструкция за външни тела на 
отопллителна инсталация

КГ 150 2 days Mon 14.08.17

181 Изработване и монтаж на стоманена 
конструкция за панели за гореща вода 
анкерирана в нова стб. плоча на кота на 
подпокриввн етаж

кг 1100 4 days W ed 16.08.17

1В2 ЧАСТ: ВиК 0 57 day» Tu »  2 2 .08.17
163 С градна канализация 0 35 days Tue 22.08.17
184 ДО С ТАВКА И М О Н Т А Ж  ТРЪБА Ф50 ПВЦ м 90 5 days Tue 2 2 .08.17

19.06 26.06

едигачка{0]

7 p&6oTHm[0,2S];j 
вдигачка|0,41]

едигачка10.55)

чук{1.3)

вдиган ка(0.01]:тонеиедаия[0,13]

Frl 11.08.17 Fri 11.0B.17 рвботник[0.011;Б«тонджий[010 ‘1];вибратор[0,01];влафв

Mon 14.08.17 Tue 15.08.17 работшЦ2,01];Арматурист{3)

W ed 16.08.17 Mon 21.0В.17работник(5.52];Арматурис1(8125|

О М Г - J .  10.07 _ 1 7 .0 7 _  34.07. 31 .07 I 07 .08 14.08 21.08 28 .06 04 .09 .1 1 4 »  18,09 25 .09  02 .10 _ 0 9 .1 D  16.10 2 3 .1 0 _  30.10 06.11 13.11 J  20.11 27.11  04 .12 1 1 1 2  I 18.12 25 .12  01.01 08.01 _  I
р а б о тн и к» , $ 8 ];д ъ р ао о  л«ц[1,0б]

работи ик[4.42]:дървО| 

работен »[8,43];дъ  

: рабогиик[2,21  

работни*!

Ъяшт

изкоп ни я»,03 | 

работник[0.<|7]:Батонпж ия|0,07]

■■ работ» I

Тй,р 4

Г  ра( i

ii |«л»ц[3 ,81 |

Г вод«л»ц[8,43]

[дъ рв од ел ец»,91);А еа нсьорна еди гайка [0] 

:[0 ,26]:дъ рводал*ц[2,03] I

р а б о тн и к» ,81] ;иин ь [1,41 ];Ком пр |С ор[0 ,6б ];лроби ван чук[1,3]

тшш |Р«бОТНИ!

рабо' I

аботеик[С'[48];Б«тонджня[0,41];Кр«н (0,05] 

■ flO O S ]; Бетонджия [1,2] 

отаи к[0 ,65 |;Б »то н д ж т  

|6отн ик[0 ,00];Б ето нд и.

отник[1.05|;Ариатуркф т[3,99] 

Б о г»i м б о та и к» ,32 ];1  

ЪШЙЗ Р«6отн

Асансьори. адиглчка[0,41]

. ,работник[В ,46|;покривдкии|з,51];А санеьорн. вднгачка[0,24] 

ра 6отанк(1,33];тана ка д м и я » ,69]

Т я ?  ,P*6oTMMK(0.6e)n«MaKeA*wi|0,77]

рв6отаик[4,68]
раб отаик[0,84];твн*кадж ия[1.64|;А сансьориа вди гачка[0 ,01]

работни к(1 ,97];аи дкр о м аю ч[10,73]

4 . раб отаик[4,98 ];аидаро мазач(4,98]

раб о тн и к» ,54 ];Б  ояджия[6,С4] 
^ й > » В К Ш ,Р *0 о т а и к (3 ,8 4 ] ;6 о я д ж н я (3 ,9 4 ]

3];6оядж ин[В ,47]

раб отн и к» ,11 ];Б о ад ж и я[1 ,1 ]
1 K i  раб отн ик(0 ,В 5];Б о яд*и я[0 ,43] 

; р а б о тн и к» ,38] 1 д ъ р в о д •  п е ц »  ,12]; Ас енс ьорн а вднтачха[0,б5]

раб к т и и х » ,12] [Асене ьормв а д и геч ка» ,0 1 ][тан е ксд ж и я » ,13 | 

рвб отаик(0,04][танк<едж ия(0|05]

ф[2,2в)

ия[0,3! (; виБрвтор|0,01];олагрогат[0.01]

НДЖН1

« [18 ,8 ]

•Ш;

|В ,4];авварчик|в,4]

ник(1,02]

Крей [0.42]

■[13,75]

I
6отаи к[2 ,06];С ам еевал[0 , 

работни к[1,37];дърводалаи[4  

ботник[9,39|

и  рвВотаия[1,42];Самосв  

иботаии[6,01]|Б в

р а б о тн и к» , 01][Е

работник

>л(0,18]

онд ж и я[5 ,2 ];К ран  [0,68]

атакдж и я[0 ,04];ви братор[0 ,01];ел8ф агат[0 ,01]

2 ,01][Арм .т у р и с т » ]

работник[5,52];Д р матури ст[0,2 5]

раб о тн и к» ,2 ];В ад о о р о в с щ чи к» ,8)

{■ П л *1 п 0
^  ^  •мг « V  U  U

З я  бе го »  ка: Продължителността е е работни дни, а началната и «раЛна дата показаат календарни дни
Графикът е изготвен за 5 днаепа работна седмица.

Уелоака начална дата - 01.07.2017 г.
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Finish РЕСУРС

адигачка 0,01
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ЛИНЕЕН ГРАФИК
„Основен ремонт на детска градина Буратино - ОДЗ №5" гр.Смолян

ID НАИМЕНОВАНИЕ Ияркт Количество РАБОТНИ

166 Д О С ТАВКА И М О Н Т А Ж  ТРЪБА Ф 110 ПВЦ М 65 3 days

166 ДО С ТА В КА  И  М О Н Т А Ж  ТРЪБА Ф 160 ПВЦ м 28 1 day
167 Д О С ТАВКА И  М О Н Т А Ж  НА 28 1 day

ПО Л И ЕТИ Л ЕН О В И  ТРЪБИ ф32 НА  
ЧЕЛНА ЗАВАРКА

1С8 Т О А Л Е ТН А  МИВКА С РЕД ЕН ФОРМАТ б р . 10 3 days
169 КЛО ЗЕТН О  С ЕДА ЛО /Ч ИНИЯ С ДОЛНО  

О ТТИ Ч А Н Е .PVC  ПРО М ИВ Н А  ТРЪБА
б р . 2 I day

170 Т О А Л Е ТН А  МИВКА ОБОРУДВАНА ЗА 
ДЕЦА

б р . 24 5 days

171 КЛО ЗЕТН О  СЕДАЛО - ОБОРУДВАНО  ЗА  
Д ЕЦ А

б р . 14 3 days

172 РО ГО ВИ ПО ДОВИ П О Д 0 8 И  СИФОНИ б р . 18 2 days
173 КЛАПА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ф50 б р . 1 1 day
174 КЛАПА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ф110 б р . 5 1 day
175 КО М П А КТН А  П О М П ЕН А  СТА Н Ц И Я  0.4  KW бр. 1 3 days
176 КО М П А КТН А  П О М П ЕН А  СТА Н Ц И Я  0.37  

kW , Q=1 l/s, Н=6.5
б р . 1 3 days

177“ ИЗПРО БВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ м 183 3 days
176 УКР Е П Е ТЕ Л И  НА ВЕРТИКАЛНА  

КАНАЛИЗАЦИЯ
б р . 28 2 days

179 У К Р Е П И Т Е Л И  НА Х О Р ИЗО Н ТА Л Н А  
КАНАЛИЗАЦИЯ

б р . 5 1 day

160 Сгрвдон в од опр овод 0 57 days
W1 М О Н Т А Ж  НА ПО ЛИПРО П И ЛЕ Н О В И  

ТРЪ БИ В СГРАДИ Ф 20 ММ
м 140 5 days

182 М О Н Т А Ж  НА ПО Л И П РО П И ЛЕ Н О В И  
ТРЪ БИ В СГРАДИ Ф 25  ММ

м 130 5 days

101 М О Н Т А Ж  НА ПО ЛИПРО П И ЛЕ Н О В И  
ТРЪ БИ В СГРАДИ Ф 32 ММ

м 80 2 days

184 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ  
1/2”

б р . 16 2 days

185 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ  
3/4Н

б р . 1 1 day

188 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ
г

б р . 1 1 day

187 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ  
1/2"

б р . 10 J day

188 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ  
3/4"

б р . 16 2 days

189 СП И РА ТЕ Л ЕН  КРАН С И ЗПРАЗНИТЕЛ 1 " б р . 9 1 day

190 КРАН КАНЕЛКА С ХО Л ЕНДЪ Р бр. 1 1 day

1В1 О К фЗ/4 ” б р . 1 1 day
192 О К ф 1  - б р . 2 1 day
193 бр. 34 2 days

194 Д УШ  БАТЕРИЯ С  М ЕС И Н Г бр. 2 1 day
195 БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖ ДИ. 

ЕЛЕКТРИ ЧЕС КИ . ВЕРТИКАЛЕН 300Л
бр. 1 1 day

196 Водна циркулационна помпа с L=3.0m 3//h; 
H =4m H /20 ; Ne= 0 .4k W /380V  (кръг бойлер)

бр. 1 1 day

♦97 Д ЕЗИ Н Ф ЕКЦ И Я  НА ВО Д О ПРО ВО Д И Ф 
100 ММ

м 350 1 day

198 ИЗПРОБВАНЕ НА ВО Д О ПО РВО Д м 350 2 days
190 ТО П Л О И ЗО Л А Ц И Я  НА В О Д О ПРО ВО Д НИ  

ТРЪ Б Н И  С И С ТЕ М И  С ДИ А М Е ТЪ Р Ф 20
м 100 4 days

М М  О Т  П О Л И ЕТИ Л ЕН О В А  П Я Н А  9  ММ

200 ТО П Л О И ЗО Л А Ц И Я  НА ВО Д О П РО В О Д Н И  
ТРЪ Б Н И  С И С ТЕ М И  С Д И А М Е ТЪ Р Ф 25

м 60 3 days
М М  О Т  ПО Л И ЕТИ Л ЕН О В А  П Я Н А  9  ММ

201 ТО П Л О И ЗО Л А Ц И Я  НА В О Д О ПРО ВО Д НИ  
ТРЪ БНИ С И С ТЕ М И  О Т  М ИНЕРА ЛНА

м 40 2 days
ВАТА ПРИ РЕ М О Н ТИ  -  ДИ А М Е ТЪ Р НА 
ТРЪ БИТЕ ф20

202 ТО П Л О И ЗО Л А Ц И Я  НА В О Д О ПРО ВО Д НИ  
ТРЪ БНИ С И С ТЕ М И  О Т  М ИНЕРА ЛНА

м 70 3 days
ВАТА ПРИ РЕ М О Н ТИ  -  ДИ А М Е ТЪ Р НА 
ТРЪ БИТЕ ф25

203 ТО П Л О И ЗО Л А Ц И Я  НА В О Д О ПРО ВО Д НИ  
ТРЪ БНИ С И С ТЕ М И  О Т М ИНЕРА ЛНА

м 80 2 days
ВАТА ПРИ РЕ М О Н ТИ  -  ДИ А М Е ТЪ Р НА  
ТРЪ БИТЕ 2"

204 УКРЕП ЕТИ ЛИ  НА Х О Р ИЗО Н ТА Л ЕН  
ВОДО ПРО ВО Д

■она 75 1 day

205 УКРЕП ЕТИЛ НА ХО Р ИЗО Н ТА Л ЕН  
ВОДО ПРО ВО Д

■она 65 1 day

206 ПРО БИВАНЕ НА О ТВ О РИ  В ТУХ Л Е Н  ЗИ Д бр. 70 2 days
207 ПРО БИВАНЕ НА О ТВО РИ В БЕТОН бр. 7 1 day
200 Д Е М О Н Т А Ж  ПВЦ ф50 м 90 3 days

209 Д Е М О Н Т А Ж  ПВЦ ф 1 10 м 65 2 days
210 Д Е М О Н ТА Ж  ТОА Л ЕТН А  МИВКА бр. 34 2 days
211 Д Е М О Н ТА Ж  КЛО ЗЕТНО  СЕДАЛО бр. 16 2 days
212 Д Е М О Н Т А Ж  ПС бр. 25 2 days
213 Д Е М О Н Т А Ж  П О Ц . ТРЪ БА ф 1/2" м 140 3 days

214 Д Е М О Н Т А Ж  ПО Ц . ТРЪ БА ф 3/2” м 130
215 Д Е М О Н ТА Ж  ПОЦ. ТРЪ БА ф Г м 80 2 days
216 Д Е М О Н Т А Ж  НА С М Е С И ТЕ Л Н А  Б А ТЕРИЯ бр. 36 2 days

3  d a y s  Тие 29.08.17 Thu 31.08.17 работникЦбЗ^Водопроводчнкр.ОТ]

Frl 01.09.1? Frl 01.09.17 рабслнн<О.8В];0вдопреводчик(О.88] 

Мол 04.09.17 Mon 04.09.17ргботни<2.45];0одопровеачик(1,8]

Tue 06.09.17 Thu 07 .09.17 р ^ о т н и < 0 ,13]: Водопроводчик] 1,8] 

Frl 08.09.17 Frl 08.09.17 работни<0,32];Водолроводчик|0.3]

Mon 11.09.17 Fri 15-09.17 работиик(2.01];Водопроводчик12,01]

Mon 18.09.17 W ed 20-09.17 работник[0,74];ВодопровоДЧик|1.14]

Thu 21 09.17 Fri 22.09.17 работни<0.56]

Mon 25.09.1? Mon 25.09.17 работии<0.04]: Водопроводчик^,04] 

Tue 26.09.17 Tue 26.09.17 работиhkJO.01]

Wed 27.09,17 Fri 29.09.17 работнико,03];Водопроводчик(0.01] 

Mon 02.10.17 W ed 04.10.17 работи и<0.03]: Водопроводчнк|0,01 ]

Thu 05,10.17 Mon 09.10.17 работник] 1.26]:Водопроводчик] 1.26) 

Thu 05,10.17 Fri 06.10.17 работник] 1,05]

Mon 09.10.17 Mon 09.10.17 работиmc[0,19]

Tue 22.08.17 W ed 08.11.17
Tue 22.06.17 Mon 28.08.17 Водопроводчих|2.В4]

Tue 29.08.17 Mon 04.09.17 Водопроводчик^.44J 

Tue 05.09.17 W ed 06.09.17 Водопроводчи<2.О0]

Thu 07.09.17 Fri 08.09.17 Вадолроводчнх|0,18)

Mon 11.09.17 Mon 11.00.17 Водопроводчик[0,02)

Tub 12.09.17 Tue 12.09.17 Водопроводчико.02]

W ed 13.09.17 W ed 13.09.17 Водопроводчик^.23]

Thu 14.09.17 Fri 15.09.17 Водопроводчик^. 19]

Mon 18.09.17 Mon 18.09.17 Водопроводчикр.08)

Tue 19.09.17 Tue 19.09.17 ВодопровадчихЮ,08]

Thu 21.09.17 Thu 21.09.17 работхик|0.78];Водопроводчик[2]

2  days Wed 30.08.17 Thu 31.06.17 работни<1.02}

Fri 01.09.17 Mon 04.09.17 работни<0.8];Водопроводчи<0,8|

Fri 20.10.17 Mon 23.10.17 работни<1,79]

2 days Tue 24.10.17 Wed 25.10.17 работни<0,44]

Thu 26.10.17 Mon 30.10.17 работни<0.35]:Водопроводчик[0.35]

Thu 02.11.17 Frl 03.11.17 работии<0.75]:Водопронодчи<0.4] 

Mon 06.11.17 Tue 07.11.17 рвботми<2,85]

03.07 _ | _10.Q7 J  17.07 _ 24.07 _ .3 1 0 7 07.08. __14.00__I__ 21,08__ I 28.08 04,09 I 11.09 I 18.09 25.09
pa богти ик[ 1.63]; В одоп p oe o дч r  т [0,07]

рд6отник£0,88]; Водопровода i

09.10 16.10 I 23.10

ик[0,88]
s раБотник[2,45];Водопроводчик[1,В ]

рвботмик[0.13];Вод 

S' рцботаик10,32 ];в |

paSoi

o проводник [1,8] 

.до проводчнк| 0.3]

ни K [2,01 ]; Водоп ро водч и к|2,01]

работи ик[0,74]: Водо п ров о д 1чик[1,14] 

р*С©тник|0,56]

рвботник[0,04];Водолроводчик[0,04 |

Ш рвботник^О.ГН]

: >тннк[0,03]; Водопроводи  « [0 ,0 1 ]

• работник[0,03];Водо трс в одчик[0,01]

Водопроводи и к[2,В4]

В од опроводчик[2,44]

: Вадопроводч их{2,06 j 

Водопроводчик^

Т,: В одоп ров о / 

Водопров  

|  ВОДОПр!

Ш $  Водо 1|

ъ

работни к [0 ,74] 

;.;ЦраСотник10,4в]

рабо-тникП>17 5]

работи и к [1 ,02]

: работник[0,8];Водопро1

работник[1, 

И й  р«ботняк[1,05]

6];В о до пров одчи к|1 ,26]

работни к [0 /  9]

1.18]

,чик[0,02 ]

>дчнк[0,02]

ю родч и к[0 ,23 ]

роводчик[0 ,18 ]

од  о пр а в одчнк[0,06]

1с д о п р о в о д ч и к [0,Ов]

Водоп роеод чнк[0 ,11]

•i Водоп ро ВОДЧ ИК[0,1] 

й Вод опровод чик[0 ,1 ]

работник[0 ,78 ]; В одопроводни к[2] 

В о д о пр о в о д ч и к^  ,23]

работник[0 ,68 ];В одопроводчик[4,Зв|

: работник[1 ,53 ];В одопроводчик[1, 3 ]

|  р а б о т н и к [1 ,25]

1вВД№- рвботник[1,13]

_ 3 0 .1 0 ___I 06.11 _Т3.11 _  .20.11 I 2 7 .1 1 ___I 04 .12 . 11 .12 . L 1 8 .1 2 _  .2 5 ,1 2 __I .0 1 .0 1 ____L  08.01 L

работни (<0,43]

Ш М  (  аботник[0,75]

работник [2,48]

I ’  работи и <5 ,28]

работни к[1,79]

т р а б о т и к № 4 4 ]

f  l  • ; ,  j  4

L U iff.«  X  U

'р а б о т н и к  [0,35]; Во до проа од  чи к(0 ,35]

работи нк [0,3 7] {В одоп роводчик [0,64]

Sv работник [0,75]; Водопроводни к[0,4] 
работник]2,Вб]

Зеболежкв: Продължителността е е работни дни, а началната и крайна дата показват календарни дни.
Графикът е изготвен за 5 дневна работна седмица.

Условна начална дата -01 .07.2017 г. ----/

=ЕСУРСStart -Inlsh
19.06

роботи ИК [0,8]



ЛИНЕЕН ГРАФИК
„О сновен рем онт на детска  гр ад и на Б уратино -  О ДЗ № 5" гр.Смолян

ID  НАИМЕНОВАНИЕ Черга Количество РАБОТНИ

228
229

232
233

235

236
237

238

239
240

241“

242

243

244

245

246
247

248

249

2 50 ‘

251

252

253 257
255

256
257

258 

256

269
281
262

Д Е М О Н ТА Ж  НА БОЙЛЕР  
Канализация

ПРОБИВАН Е НА  О ТВО РИ В ТУХЛ ЕН  ЗИД  
ПРОБИВАН Е НА О ТВО РИ В БЕТОН  
НАПРА ВА НА  УЛЕ Й В ТУХ Л Е Н  ЗИД 
НАПРАВА НА УЛЕ И В БЕТОН  
ПРЕН А РЕЖ Д А Н Е ПЛО ЧНИК НА 
РАЗТВОР

ТР А Н Ш ЕЙ Н И  ИЗКО П И  С В=или<10М В 
ЗЕ М Н И  ПО Ч ВИ С ПРЕХВЪ РЛ ЯНЕ ДО  ЗМ
-  РЪ ЧНО

ЗА СИПВАНЕ Т Е С Н И  И ЗКО ПИ  
8КЛ .Р А ЗК О П .И  ПРЕХВЪ РЛ ЯНЕ Д О  ЗМ 
Х О Р .И  ТРАМ БО ВАНЕ РЪ ЧНО -РЦ

П О Д ЛО Ж КИ  О Т П Я С Ъ К П ОД  
ТРЪ БО ПРО ВО ДИ

НАТО ВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ  
БОКЛУЦИ И О ТПА ДЪ ЦИ И ПРЕВ ОЗ С 
КАМ ИОН О Т  16 ДО  20  КМ

В ъ нш на канализация  
П Р Е Н А РЕЖ Д А Н Е П ЛО ЧНИК НА  
РАЗТВОР

ТРАНШ ЕЙ Н И  И ЗКО ПИ С 8=или<10М  В 
ЗЕ М Н И  ПОЧВИ С ПРЕХВЪ РЛ ЯНЕ ДО  ЗМ
- РЪ ЧНО

ЗА СИПВАНЕ Т Е С Н И  ИЗКОПИ  
ВКЛ.РАЗКО П.И  ПРЕХВЪ РЛЯНЕ Д О  ЗМ 
Х О Р .И  ТРАМ БО ВАНЕ РЪ ЧНО -РЦ

П О Д ЛО Ж КИ  О Т  П Я С Ъ К ПОД  
ТРЪ БО ПРО ВО ДИ

НАТО ВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ  
БОКЛУЦИ И О ТПАДЪЦИ И ПРЕВ О З С 
КА М И О Н  О Т  16 Д О  20 КМ

П В Ц Ф 1 1 0  SN-8  
П В Ц Ф 1 6 0  SN-8  
ПРО БИВАН Е НА О ТВ О РИ  И 
ЗА М О Н О Л ИТВ А Н Е НА ТРЪБА

ИЗПРО БВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ  
В од ом ерна ш ахта  

Б ЕТО Н  В10

Б ЕТО Н  В15
КОФ РАЖ
А РМ ИРО ВКА

С ТО М А Н Е Н И  СТЪ ПАЛА  
КАПАК О Т РИФ ЕЛО ВА ЛАМ АРИНА  
ДЪ РВЕН КАПАК  
УКРЕП ВАЩ А С ТО М А Н ЕН А  
КО Н С ТРУКЦ И Я

ПО ЦИНКО В АНА ТРЪ БА Г  
ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1“

С К  С И ЗПРАЗНИТЕЛ 1"
С К  БЕЗ И ЗПРАЗНИТЕЛ 1*
Ф ИЛТЪ Р 1"
П ЕРИЛ ЕН ВО Д О М ЕР ф25 
ИЗПРО БВАНЕ НА В О Д О П О РВ О Д  
ДЕЗИ Н Ф ЕКЦ И Я  НА В О Д О ПРО ВО Д

ИЗКО П
НАТО ВАРВАНЕ И  ИЗВО ЗВАНЕ НА  
ИЗЛ ИШ НАТА ПРЪ С Т
О Б РАТЕ Н НА С И П
НАПРА ВА НА  Д Р Е Н А Ж Н О  КЛАДЕНЧЕ  

ЧАС Т: Е Л ЕКТРО
Е ЛЕКТР О

Доставка и монтаж ка електрическо 
метално табло ГРТ и степен на защита  
IP65 по спецификация

Доставка и монтаж на електрическо 
метално табло Ткотеп и степен на защита 
IP65 по спецификация, и изнесена 
ръкохватка

Доставка и монтаж на електрическо 
метално табло Тет1 и степен нз защита  
IP65 по спецификация, и изнесена 
ръкохватка

Доставка и монтаж на електрическо 
метално табло Т е т2  и степан на защита  
IP65 по спецификация, и изнесена 
ръкохватка

Доставка и монтаж нв евакуационен 
осветитеп EXIT , 1 х 3 W  с NICd 
акумулатор за 1,5 h

Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за 
отхрит монтаж 60x60cm S M 120V  
1xLE D 37S/840 W 60L 60- 42W  /1Р20/ или 
аналогична

бр. 1 1 day
0 15 days

бр. 35 3 days
бр. 17 2  days

м 4 5 2  days
м 2 0 l day

m2 0,6 1 day

m3 11,4 2 days

m3 В 1 day

m3 4,4 I  day

m3 9.3 2  days

0 10 day*
m2 20,9 1 day

m3 13 1 day

m3 5.1 1 d ay

м 32 1 day
m3 7,9 1 day

m3 12,2 1 day

м 28 1 day
м 4 1 day

бр. 10 2  days

м 32 1 day
0 15 day*

m3 2,5 2  days

m3 0,25 I day
m 2 21,5 3 days

кг 14,75 l day

бр. 5 1 day
бр. 1 1 day
бр. 1 1 day
бр. 1 1 day

м 2 1 day
бр. 1 1 day

бр. 1 1 day
бр. 1 1 day
бр. 1 1 day
бр. 1 1 day

м 2 1 day
100

м
0.02 1 day

m 3 8 2  days
m3 7 1 day

m3 1 i day
бр. 1 1 day

0 111 days
0 95  days

бр. 1 2  days

бр. 1 2  days

бр. 1 2 days

бр. 1 2  days

бр. 81 6  days

бр. 84 6  days

Slarl Finish РЕСУРСI
W ed 08.11 .17  W ed 0в.11.17ре6отни40.92|:воаолроеаа><ик(0.в2| 

Tue 22 .06 .17  M o n 11.09.17  
T u e22 ,0B .17  Thu 24,06 17 p e 6 o » w (5 .2 S l 

Fri 25 .08 .17  Mon 28.08 1 7р еб о » .|Ц 9 ,56 ]
Tue 29 .08 .17  W ed 20 00 17po6oiMi«r(2.05]

Thu 31 .08 .17  ThuS1.0e.17pe6on.M K  

Fn 01 .09 .17  Fri 01 09.17 ра6отник(0,091

Mon 04 .09 .17  Tuo 05 .09 .17  р е6оп пЦ 2,6б |

| Mon 25 .09.17 Mon 25 0 9 .1 7 p e 6 o t» « ( ; |

Ю  2 days W ed 20.09 .17  T h u 21  09.17ре6отм м (<.ад.Кеивлд*ия|1.251

2,5 2 days Mon 25.09 .17  Tue 26 .09.17 рв6отмж(1,вЗ|;Боточажи*(1.65|

Fri 29 .09 .17  Mon 02 .10 17 рабоп»»|0,02|:Бегомш«ивГ0,071.Крл.. |0]

1 2  d a y s  M o n 24 .07 .17  Tue 2 5 .0 7 .1 7 o n монтажник] 1,75]

2  d a y s  W ed 28 .07 .17  Thu 27 0 M 7 e n  иомта*М1Ц 1Д]

1 2 days F ri2 8 .07 .17  M o n 31 .07  17ел,момтакмик(1.5)

Забележка: Продължителността в е работни дни. а началната и крайна дата показват календарни дни.
Графикът е изготвен за 5 дневна работна седмица

Услоаиа начална дата -01.07.2017 г.

224

227

230

231

234

Fri

263

265

266

267



ЛИНЕЕН ГРАФИК
„Основен ремонт на детска градина Буратино - ОДЗ №5" гр.Смолян

ID НАИМЕНОВАНИЕ Чярк, Количество РА60ТНИ
ДНИ

Start Finish Р6СУРС

28В Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за бр. 20 2 days Thu 17.0B.17 Frt 18.0B,17 оп.монтнжннк[2,25]
открит монтаж 60x6 0 cm  S M 120V  
1xLED37S/840 W 60L 60- 4 2 W  /1Р20/ с 
акумулаторен блок или аналогично

269 Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за 
открит монтаж 20x120см S M 120V  
1xLE D 37S/840 W 20L 120- 4 2 W  /1Р20/ или 
аналогично

бр. 3 I day Mon 21.08.17 Mon 21.08.17 ел, монтажи и к|0.38]

270~ Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за 
открит монтаж 20х120см S M 120V  
1XLED37S/840 W 20L 120- 4 2 W  /1Р20/ С 
акумулаторен блок или аналогично

бр. 1 1 day Tuo 22 08.17 Tue 22.08.17 ел ионтажнн«|0,381

271 Доставка и монтаж на LED, осв. тяло за 
открит монтаж 20х120см S M 120V  
1xLE D 37S/840 W 20L 120- 28W  /1Р20/ или

бр. 8 1 day W ed 23.08.17 Wed 23.08.17 ел. монтажни <0.9]

аналогично

272 Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за 
открит монтаж W T 1 2 0 C  1xLE 060S/840  
L1500- S8W /1Р65/ или аналогично

бр. 6 1 day U n i 24.08.17 Thu 24.08.17 ел.моитажник[0,в81

273 Доставка и монтаж на LED. осв. тяло за 
открит монтаж W T 1 2 0 C  1xLED60S/840  
L 1500- 30W  /1Р65/ или аналогично

бр. 1 1 day Frl 25.08.17 Frl 25.08.17 е л. монтаж ни x{0,1 1]

274 Доставка и монтаж на таванна 
плафениера с LED крушка 24W  /1Р21/

бр. 28 3 days Man 28.08.17 W ed 30,08.17 ел.мснтажних(3,15]

275 Доставка и монтаж нв уличен осветител 
LED 1x30W  /1Р21/

бр. 6 1 day Thu 31.0B.17 Thu 31.08.17 сл.монтаж ни x[G,68]

278 Доставка и монтаж на плафониера с LED  
крушка 21W  /1Р21/

бр. 23 2 days Frl 01.00.17 Мол 04.09.17ел.мснтажнич[2,59]

277 Доставка и монтаж на стьлбищвн бутон бр. 8 1 day Tue 0S.0g.17 Tue 05.09.17 ел.монгажни«[0,22|

278 Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А бр. 3Z 3 days Wed 08.09.17 Frt 08 09.17 ел .монтажнмх(0.52]

279 Доставка и монтаж на ключ сериен 10А бр. 2 0 2  days Mon 11.09.17 Tue 12.0В.17ал.монтажник(0.3в]

2В0 Доставка и монтаж на ключ девиаторен 
10А

бр. 34 3 days Wed 13.09.17 Fri 15.00.17 on. монтажник[0.571

281 Доставка и монтаж на бутон 10А бр. 0 1 day Mon 18.09.17 Mon 18.0В.17оп.молтажник[0,2]

282 Доставка и монтаж на контакт “Шуко" 16А бр. 83 4  days Tue 19.09.17 Я(1 22.0В.17еп.монтажник|2.49]

283 Доставка и монтаж на T V  розетка бр. 1 0 1 day Mon 25.09.17 Mon 25.09.17 еп.монтажник[0,44]

284 Доставка и монтаж нв LAN розетка 2xRJ45 бр. 13 1 day Tue 26.09.17 Tue 28.09-17 еп.монтажник|0,57]

265 Доставка и монтаж на телеф онна розетка бр. 13 1 day Wed 27.09.17 Wed 27.09,17сп.монтажиик10.57|

288 Доставка и монтаж на разкпонителна кутия бр. 170 5 days Thu 28.09.17 Wed 04.10.17 еп.монтажни*! 1.89]

267 Доставка и монтаж на конзола бр. 213 5 days Thu 05,10.17 Wed 1 1 .10.17ел.монгежиик(1,59]

288 Доставка и монтаж на гофрирана тръба 
ф 13,5мм

м 4500 10 days Thu 12,10.17 Wed 25.10.17 en.MOHTa*HHKt2,25]

289 Доставка и монтаж на гофрирана тръба 
ф25мм

м 2 0 0 1 day Thu 26.10.17 Thu 26.10,17 еп.монтажник;работник

290 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
ПВ-А1 2х1.5мм2

м 700 3 days Frl 27.10.17 Tue 31.10.17 ел.монтажни*!!651:рабопнм*|3.31]

291 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
ПВ-А1 Зх1.5мм2

м 3200 10 days Wed 01.11.17 Tue 14.11.17 ел.монтвжник]3.34]:равотннк16.67]

2В2 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
ПВ-А1 5x1.5мм2

м 120 1 day W ed 15.11.17 Wed 15,11.17 ел.монтажнмк[1,2];работни^2,4]

293 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
ПВ-А1 Зх2.5мм2

м 500 3 days Thu 16.11,17 Won 20.11.17 йл.монтвжни^З.бЯ^ебспгник^.бЗ)

294 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
ПВ-А1 Зх4.0мм2

м 650 4  days Tuo 21.11.17 Fri 24.11.17 ел.монтвжмик|2171];рвботник[5,47]

295 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
NYY 2х4,0мм2

м 160 2 days Mon 27,11.17 Tuo 28.11.17 вл,монт8жнн»<|2.2]; работник^, 2]

296 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
N YY 5х6мм2

м 30 1 day Wed 29.11.17 W ed 29.11.17 ел. монтажи их10.41];работнмк[0,79]

297 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
N YY 3x10мм2

м 1 0 1 day Thu 30.11.17 Thu 30.11.17 ел.монтажии«|0,14];работник(0,28]

298 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
N Y Y  3x16мм2

м 15 1 day Frl 01.12.17 Fil 01.12.17 ел.монгажиик(0.21];ра6отн1Ц0.39]

299 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
С ВТ 5х16мм2

м 30 1 day Mon 04.12.17 Мол 04,12.17 ел.монтажиикЗО.Тв^работникДО^]

300 Направа на улеи м 5800 2 6  days Frl 28.07.17 Fri 01.09.17ре6отннк(14,5]

301 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
FT P  4x2x0.5

м 900 8  days Mon 04.09.17 W ed 13.09.17 ел. монтажи и к(3,38]

302 Доставка и полагане/изтегляне на кабел 
RG 59

м 250 5 days Thu 14.09,17 Wed 20.09.17еп.монтажник^З, 13]

зоз“ Огнезащ итна замазка "Политерм" или кг 50 1 day Thu 21.09.17 Thu 21.00.17 р8ботник|2.31]
аналогична

304 Доставка и монтаж на комуникационен 
шкаф (RACK), 12U, по спецификация, 
след задание от Възложител

бр. 1 2  days Frl 06.10.17 Mon 09.10.17 еп. монтажи и н|0,50]

305 М ъ л ниезащ итна и зазем итална  
инстал ация

0 13 day* Tue 10.10,17 T tiu  26.10.17

306 Направа и изправяне на мълниеприемна 
мачта Н=3м

бр. 1 2 days Tue 10,10.17 Wed 11.10.17ел.монтажнико, 15]

307 Направа и монтаж на контролна кутия 
150/150 mm или 100/100 с монтиран в нея 
прав съединител с два болта М  10

бр. 5 i day Thu 12.10.17 Thu 12.10.17 еп .монтажнико,16]

300 Полагане на ст. поцинкована шина 40/4 м. 30 1 day Fri 20.10.17 Fri 20.10.17работнико,6]

m m  в изкоп
309 Присъединяване на заземит. шина към 

съоръжение с болтове връзка
бр. 5 1 day Mon 23.10.17 Won 23.10.17ел.монтажни^0,61]

310 Направа и монтаж на индивидуална 
заземитепна уредба с 3 6р. поцинкована 
ъглов профил 63/6 3 /6  с L=1,5 m

бр. 5 1 day Tue 24.10.17 Tue 24.10.17 «л.монтажни *[2,81]

311 Измерване на преходното съпротивление бр. 1 1 day W ed 25.10.17 Wed 25.10.17ел.монтежни*(0,94]
на заземителен контур

19.06. 2 6 .0 6 .  I 03 .0 Z _  _  10 07  17.07 24.01  3 . 0 7  07.08 I 14.08 21.08 I. 28.0В 0 4 0 9 . 11.09 1Я_П0 I по I р г .ю  I 0 9 . 1 0 _  16.10 23 .10 1 30 .10 _|_ 06 .11___ I 13.11___ !___ 2 0 .11 1 2 7 .1 1 _  04 .12  . J ц . и  I 1 6 1 2  I 25 12 ^  М .0 1 ___ i _  0в.01
:’£ Ч -е я .м о т » )« и и к [2 ,2 6 |

in.uoKTiMHKKlO.SS]

вл.монтпии((0,35]

: • л .н о н т 1 ж ник(0|В]

вл.мо нтмсн и к(0 ,68]

•л .м ом тиж н иЦ О .И )

■л. монтажник [3,15]

’ 1Л.ИОНТ|Н1«||в|6В]

7  i  в л .м о н п ж н и к [2 ,б 9 |

ел.моктажник[0,22]

' • Ш  и].монтажник[0,92]
Зй вя.монтжжник[0 (•

з З ш  •П.ИОМТ1ЖН

.

: el
■к|0,67]

гжжннк(0,2]

,л .и ок тал о .и к [2 .49 ]

; а л .м о н таж н и к [0 ,4 4 ]

&  е л .м он таж н и к ]!1,57]

. :  ■■ам ош ж ж м ик[0>57]

• л . и о т а ж  мик[Т,вв]

« л .м о н п |я Н и к [1 Тй ]

; Ш1.н

• Л .и о н т и м  №1(2 ,26]

4л . м ен т а  )ЮНН11;р»6о™ик

■•м онтаж ник]!,66];р«6отннк[3 ,11]

|1Л .м окп ж п нк[3 ,34];раб |> п 1И 1|6 ,в7] 

.о п .м о н т |ж н и к [1 ,2 |;р а 6 о т н н к р ,4 |

1.М0КТЖЖНИК[2,В1];рк8отт1нк(3,63|

?«1.нонтажнн<2,Т1|;р11Сотннк!5,47]

I 3 •п .н о н п ж н и кР ,1 ];р кб о 1 н н к (4 ,2 |

■п.м

ill кя .м он таж н и  и |0 Д 1 );р |0 о тн и к [0 ,79] 

.в л .м он таж н и к[0 ,14];рзб отн и к[0 ,26] 

тл .м он так н н н [0,21] ;р в б й 1н н к(а ,зв ] 

*Г.ИО Нтажник[0,79];ра6отмик(0,41]

| ВЛ.МОНПМШИК^О.Вб]

■л .монтъ «ни *(0,15] 

Hti*o»«K[0,15]

I  р*ботнм«(0,»1

Т ;  е л .м о н т а ж н и к о ,81] 

£  в л .м о н т в к н н к [2 ,81)

$  вл.монтаж иин|а,94]

Л  П  «  *

V  -  JU
З аболзжка: Продълж ителността © а работни дни, а  началната и крайна дата показват календарни д ни. Рода 6

Граф икът о  изготвен  за 5 д неона работна седмица.
Условна начално д а та  -0 1 ,0 7 .2 0 1 7  г.



10 НАИМЕНОВАНИЕ Мярк! Количество РАБ О ТНИ Start } Finish I РЕС УРС
_____ ________________ I_____I_____  ДНИ

312 Доставка и монтаж на изолиран 
мълниеотвод AIMgSi0.5 и/или медно въже 
ПВ-А2 1х50мм2

м 250 5 days Fri 13.10.17 Thu 19.10.17 еп.иоитвжник(3,75]

313 Доставка и монтаж на носещи бетонови пект 
блокчета и U V  устойчива пластмасова 
основа

1 1 day Fri 20 .10.17 Fit 20.10.17 ел.монтажник[0.13]

314 Изпитване на инсталация бр. 1 1 day Thu 28.10.17 Thu 26.10.17 ап.монтажни«[0.75|
31Б П ротивоо бл еденителна инсталация 0 I f  d a y * Fri 27 .10.17 T hu  16 .11.17
316 Доставка и монтаж на отоплителна 

система DEVIsafe 20Т, 20W /m  или 
аналогичен

м 851 13 days Fri 27 .10.17 Tub 14.11.17 монтажник OBKJ7,09)

317 Доставка и монтаж на контролер DEVIreg 
850 в комплект със цифров сензор за  
покрив и допълнително захранване, или 
аналогичен

бр. 1 1 d a y W ed 15.11.17 W ed 15.11.17 ел.мош ежми«[0.13]

318 Доставка и монтаж на крепежни елементи пект 1 1 day Thu 16.11.17 Thu 16.11.17 монтажи их OBK(0,02|
319 П ож аро известителна инсталация 0 25  daya Fri 20.10.17 Thu 23.11.17
320 Доставка и монтаж Адресируем пожарен 

панел 4  лупа
бр. 1 3 days Fri 20.10.17 Tue 24.10.17 ол.мснтвжник*осиг.тохника[0.5)

321 Доставка и монтаж Акумулатор 12V/18Ah бр. 2 1 day W ed 25.10 .17  W ed 25.10.17ел.монт«жник-осиг.текииха(0.13]

322 Доставка и монтаж Оптично-димен датчик 
с LED индикатор

бр. 50 5 days Thu 26 .10 .17  W ed  01 .11 .17  еп.ионтажник-осиг.техи.«а[1.31)

323 Доставка и монтаж термомаксимален 
датчик с LED индикатор

бр. 6 1 day Thu 02 .11 .17  Thu 02 .11 .17  ел.«юнтвжник-осиг.твхник8[0,2в|

324 Доставка и монтаж Сирена вътрешна 12V. 
адресируема

бр- 3 1 day Fri 03 .11 .17  Fri 03.11.17 ел.монтажник-осиг.техникаВМЗ)

325 Доставка и монтаж Сирвна за външен 
монтаж

бр. 1 1 day Mon 06.11.17 Mon 08.11.17ел.монтажник-осиг.технине[0.13)

32Р Доставка и монтаж Адресируем ръчен 
пожароизвестител

бр. 4 1 day Tue 07.11.17 Tue 07 .11.17 en монтажни«-осиг.техника[0,1 OJ

327 Доставка и монтаж крепежни материали бр. 1 1 day W ed 08.11.17 W ed 08.11.17 вп.моитежнчк-осиг.тв»1и«а[0.06)

з а ' Доставка и монтаж P V C  тръби ф 16 с 
фитинги и скоби

м 500 5 days Thu 09 .11.17 W ed 15 .11 .17ел.м ош ажник-осигтохнш а[2.08|

328 Доставка и монтаж Кабел за 
пожероизвестяваие j-Y (s t)Y  1х2х0.8

м 550 5 days Thu 10.11.17 W ed 22.11.17еп.нонтажник-осиг.текниха[2.г9|

330 Доставка и монтаж Кабел за вторични 
операции ШВПЛ 4к1

м 10 1 day Thu 23.11.17 Thu 23 .11.17 оп.монгажник-осиглокника[0.38|

331 В идеонабл ю дение 0 20 day* Fri 24 .11.17 Thu 21 .12.17
332 Доставка, монтаж и настройка на камера 

за външен монтаж, инфрачервена, 
варифокалвн обектив. 540 TVL

бр. 3 3 days Fri 24.11.17 Tue 2 8 .11.17 ол.кюнтажник-осиг.тохникв|0,381

333 Достввка, монтаж и настройка на камера 
за вътрешен монтаж, куполна 360 градуса

бр. 1 1 day W od 29.11.17 W ed 29.11.17 ол.монгажнто<-осиг.техии«а[0,751

334 Доставка, монтаж и настройка на M JPEG  
Stand-alone D V R  4 channel.

бр. 1 3  days T h u30.11 .17  Mon 04,12.17ол.иоигажник-осиг.техн1111а[€.751

335 Доставка и монтаж на LCD монитор 19" бр. 1 1 day T u e05 .12 .17  T u e 0 5 .1 2 .1 7 еп.моитажник-осиг.техника10,75]

336 Доставка и монтаж на Твърд диск -  H D D  
1ТВ

бр. 1 1 day W ed 06.12 .17  W ed 08 .12.17 ел.монтажиих-осиг.техника(0.751

337 Доставка и монтаж на токозахранващ  
трансформаторен блок.

бр. 1 1 day Thu 0 7 .12.17 Thu 07.12.17ел.ионтажник-оеиг.технжа10,75)

338 Доставка и монтаж на гофрирана тръба 
ф13.5мм

м 200 5 days Fri 08 .12.17 Thu 14.12.17ел.монтажникюо1Г.теюш*а10.751

339 Доставка и монтаж Кабел RG59+2X 0.75 м 230 5 days Fri 15.12.17 Thu 21.12.17 ел,ионтажннк-осиг.техника[0,75J

340 В идвод ом оф он 0 10 day* W a d  06.12.17 Tue 19.12.17
341 Доставка и монтаж на видео-домофонна 

централа с бутониера и 11 видео 
домофона

бр. 1 l day W ed 06.12.17 W ed 06.12.17 ел.монтажиик-осиг;техника[0.43]

342 Доставка и монтаж Кабел RG 59 м 230 4  days Thu 07.12.17 Tue 12.12.17ел.монтажни«-осиг.техиика10146|
343 Доставка и монтаж Кабел L IY Y  7x0.5 м 200 4  days W ed 13.12.17 Mon 18.12.17еп.монтежннк-оа1г.твхн>*а10,51

344 Доставка и монтаж Кабел LIYY 24x0.5 м 50 l day Tue 19.12.17 Tue 19.12.17еп.монтакник-оеиг.техникл(0,5)

345 ЧАС Т: О В К 0 32 days Thu 03 .08.17 F ri 15.09-17
346 Термоломпен агрегат на директно изпарение 

външно тяло с параметри при 1външно 
= -17”С  Q oT=28kW  N en=16.6kW  3 -/3 8 0 -4 1 5 V

бр 3 3 d a y s T h u 03.08.17 Mon 0 7 .0 8 .1 7 рвботник(4.13];момтежник 08K(4.131

347 Термоломпен агрегат на директно изпарение 
вътрешно тяло с параметри QoT=14kW  
3 -/3 8 0 -4 1 5V  комплект с вградена 
цикулационнапомпа с параметри дебит 
Q =1,32m 3/h и напор Н=90кРа

бр е 5 days Tue 08 .08 .17  Mon 14.08.17 работит<12.45!;монт®киик OBK[3,78)

348 М една тръба топлоизолирана с  диаметър 
според модела на агрегатите

м 20 1 day Tu© 0 8.08 17 Tue OB.Q0.17 р8ботмик[1,13];моктажник OBKJ0.75)

349 Газови разпределители за вътрешни тела 
според модела на термопомпените агрегати

бр 5 1 day W ed 09.08 .17  W ed 09 .08.17 работник|0,79];ионтажник O0K(O,91]

3S0 Табло за  автомвтика с включено 
окабеляване (при различна температура на 
връщащата вода от инсталацията щ е  
работят различен брой вътрешни тел а)

бр 1 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17 работник;ионтажник OBK

351 Комбиниран ел.бойлер с 2  серпентини с 
обем 500л N en=6kW  комплект с табло  
захранване и управление (включени 
захранващи кабели от таблото до бойлера)

бр 1 1 d ay F ri 11.00.17 Fri 1 1 j08.17 раб отн ик(1 .57]:м онтвж н т08К

352 Автоматична група за допълване на 
отоплителна инсталация

бр 1 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17 монтажник OBK(0.16)

Заболен*ка: Продължителността е  в работни дни, а  началната и крайна дата показват календарни дни, 
fn«fhwirv.T л  нтгптййн ая 5 дневна работна седмица.
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ЛИНЕЕН ГРАФИК
„Основен ремонт на детска градина Буратино • ОДЗ №5” гр.Смолян

ID НАИМЕНОВАНИЕ

Циркулационна помпа с електронно 
управление с параметри дебит Q =7,3m 3/h  
Напор свободен след вътрешно 
тялоН=125кРа ( буфер отоплителна 
инсталация) комплект със спирателна и 
предпазна арматура

Цирк/ Количество РАБОТНИ 1 
ДНИ

S tart Finish

бр 2  1 day Ffl 11.0B.17 Fri 11.08.17 ра6отник[1.21|;монтажиикОВК[1.21]

354 Циркулационна помпа с електронно 
управление с параметри дебит Q=0,5m 3/h

ер 1 1 day Mon 14.0B.17 Mon 14.08.17 pa6oTnnKjO,6]; монтажник OBK[0,G]

Напор свободен след вътрешно тяло 
Н =70кР а комплект със спирателна и 
предпазна арматура ( връзка буфер - бойлер 
БГВ слънчеви колектори)

355 Буферен съд с обем ЮООл бр 1 1 day Tue 08.08.17 Tue 08.08.17 работник[0,8);монтажник OBK[0,83]

356 Разширителен съд с вместимост 100л 6Р 1 1 day Wed 09.08.17 Wed 09.08.17 работник[0,46]:монтажник OBK|0,46]

357 Слънчеви колектори с размери 1000х2000мм  
комплект с кит за монтаж и метална 
конструкция за укрепване на покрив

бр 10 3 days Th u 03.08.17 Mon 07.08.17 p аботаи <2.6 3];монтажннк OBK|2,15]

358 Трипътен вентил с преко действие и 
възможност за настойка в диапазон 20-60°С  
11/2“

бр 1 1 day Tue 08-08 17 Tue 08-00 17 работиик(0.13]

359 Комуникационен кабел (захранващ) 
вътрешни тепа- външно тяло

м 80 2  days Wed 09.00.17 Thu 10.00.17 монтажник OBK{2.5]

м о Помпена група слъневи колектори бр 1 1 day Fri 11.08.17 Frl 11.08.17 работмик[0.95]:монтажиик OBK[0,95]

361 Табло захранване и управление соларна 
инсталация, вклщчително окабеляване и 
датчици

бр 1 1 day Mon 14.08.17 Mon 14.08.17 работаик(0.74];монтажник 09K(0,74]

362 Медна тръба ф 35x1 комплект с фитинги м 50 2  days Tub 15.08.17 Wed 16.08.17 работи ик[8.41 ];монтажник ОВК

363 Топлоизолация от микропорестта гума с 
дебелина 19mm за медна тръба 0 35/1  mm

м 50 1 day Thu 17.08.17 Thu 17.00.17 работиик[ 1,30}

364 Кожух от минерална вата с алуминиево 
фолио отгоре за топлоизолирана медна

м 50 1 day Frl 18.00.17 Frl 18.08.17 работи их[ 1,08]

тръба с топлоизолация 19мм

365 Скоби за укрепване на медна тръба ф 35 с 
гума

бр 20 1 day Мои 21.06.17 Моп 21,00.17 работи их[0.ВЗ]

366 Концентрат пролиленглюкол кг. 90 1 day Тие 22.08.17 Тие 22.08.17 работи нх[2.25] [монтажник ОВК[2,25]

367 Затворен разширителен съд с Vpc=50L с 
манометър и предпазен вентил 1/2’“

бр. 1 1 day Wed 23.06.17 Wed 23.0В.17 работаик[0.46];монтажник ОВК[0.4б)

306 Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф 75х10,5 комплект с 
фитинги

м 140 5 days Thu 03.08.17 Wod 09.00.17 работник] 1,4 7]; монтаж и и к ОВК[ 1,47]

369 Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф 63х8,7 комплект с  
фитинги

м 35 1 day ThU 24.06.17 Thu 24.08.17 работаик[1,66][монтажник ОВК[1,66]

370 ~ Полипропиленова тръба с алуминиева м 30 ] day ThU 24.08.17 Thu 24.08.17 р абот ник( 1,27];м онтвжкик О ВК11.27]

вложка с размери ф50хв,9 комплект с  
фитинги

371 Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф 40х5,6 комплект с 
фитинги

м 50 1 day Frl 25 .08.17 Fri 25.08.17 работ ник(1,94]; монтажник ОВК[ 1,94 ]

372 Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф 32х4,5 комплект с 
фитинги

м 36 1 day Тие 05.09.17 Тие 05.09.17 работиик{1 ,2б];монтажник 08К(1 ,26 ]

373 Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф25хЗ,5 комплект с

м 248 5 days Тие 15.08.17 Моп 21.08.17 работник} 1.55]:монтажник ОВК] 1,55]

фитинги

374~ Полипропиленова тръба с алуминиева 
вложка с размери ф 20х2,8 комплект с

м 520 10 days Тие 22.08.17 Моп 04.09.17 р вботник[ 1,43]; монтажи ик О ВК[1,43]

фитинги

376 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 75х10,5

м 140 3  days ThU 10.08.17 Моп 14.08.17 работи ик[2,04];монтажник ОВК[2,04]

376 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 63х8,7

м 35 1 day Fri 25.08.17 Fri 25.08.17 работник[1.31]

377 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 50х6,9

м 30 1 day Frl 25.0В.17 Fri 25.08.17 работник[1.13)

376 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 40х45,6

м 50 1 d ay Mon 28.08.17 Mon 28.08.17 работник] 1,5]

379 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 32х4,5

м 36 1 day Tue 22-08.17 Tue 22.00.17 pa6oTHHxJ0,99]

360 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф25хЗ,5

м 248 4  days Wed 23.08.17 Mon 28.08.17 работаик] 1,24]

381 Топлоизолация от микропореста гума с 
дебелина9мм за тръба ф 20х2,8

м 520 8 days Tue 05.09.17 Thu 14.09.17 работник! 1,17]

362 Носеща конструкция за укрепване на тръби бр 1 1 day Thu 24.08.17 Thu 24.08.17 работнико,66]

383 Щрангов авоматичен обезвъздушител 1/2" бр 40 2 days Tue 15-00 17 Wed 16.С8.17работник[0 Й9];монтажиикОВК[0,64]

384 Спирателен кран 1/2" бр 40 2  days Thu 17.08,17 Fri 18.08.17 монтажник ОВКГ0.9]

385 Спирателен кран Г бр 4 1 day Mon 21.08.17 Mon 21.08.17 монтажник OBK[0,9]

388 Спирателен кран 1 1/4” бр 26 2 days Tue 22.08.17 Wed 23.08.17 монтажник OBK[0,9)

387 Спирателен кран 2 1/2" бр 4 1 day Thu 24.08.17 Thu 24.08.17 монтажник OBK[0,59]

388 Филтър 1 1/4“ бр 1 1 day Fri 25.08.17 Fri 25.08.17 монтажник OBKfl), 13]

389 Филтър 2 1/2” бр 1 1 day Fri 25.08.17 Fri 25.08.17 монтажник OBKJ0.02]

390 Възвратна клапа 1 1/4" бр 1 1 day Fri 25.08.17 Fri 25.08.17 монтажник OBK]0,03]

391 Възвратна клапа 2 1 /2 " бр 1 1 day Mon 28.08.17 Mon 28.08.17 монтажник OBK[0,02)

392 Алуминиев радиатор с височина Н =500 и Збр 
глидера, комплект с радиаторен 8ентил 1/2"с  
термоглава.секретен вентил 1/2” и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 7 1 day W ed 30.08.17 Wed 30.08.17 работаик( 1.29];монтажник OBK[1,29]

393 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 4бр 
глидера, комплект с радиаторен вентил 1/2" с

бр 9 2  days Fri 01.09.17 Mon 04.09.17 работи ик[ 1.65]; монтажи и к ОВК[ 1.65]

тер мо глава, се кретен вентил 1/2* и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

1*«L 26.06 _ 03.07 17.07 24.07

""  : В об$таи к£1,47]; монтажни к О В К | 1,47]

07.08 I___14.08___1__ 21.08 28.08
рвботник[1,21];м онтажник ОВ К[1,21]

работа HKtO.6]; м онтаж ник ОВК(0,б]

■ раб отник[0 ,8]; м онтаж ник ОВК{0,83] 
работни к[0 ,46]; мо нтажннк ОВК[0,4б] 

работа и к[2,63]; м онтаж ни к ОВК[2,15]

м онтаж ник ОВК[2,5]

работа их[0,95]; м онтаж ник ОВК[0,95]

р аб о тн и  к[0,74]; м о н таж н и к  ОВК[0,74]

18.09 ^5 ,0 9

р а б о тн и те ,41];м онтаж иик ОВК  

риб отн нкЦ З в ]

Й работник[1,ав]

работник[2,25]; м онтаж ник ОВК[2,25] 

работаик[0,48 J; м онтаж ник ОВК[0,46]

работаик[2 4 J p,

работи *(1,6 6]; монтажни и OBKJ1, Щ —  

рвботник(1,27]; монтажник ОВК(1,27) 

работник[1,94];монтажник ОВК] 1,94]

р а б о т н и ф ,26];м онтаж ни к О  u q i ,26] 

1або{гми|][1,55];монт«жйик OBK]1,5S]

р а б отник[1,43][монтажник ОВ [1,43]

ом т ж н и к  ОВК[2,‘ 1 

Ц  p i ботаик{1,31] 

j p i  ботни к[1 ,13] 

я  р а б о т а  ик [1^5] 

работн и к[0 ,99]

работи ик[1 24]

•■№5 работник[0,66] 
работни к[0,89]; м онтаж ни к ОВК[0,64] 

м онтаж ник ОВ К[0,9)
м онтаж ник ОВК[0,9] 

м онтаж ник ОВ К[0,9] 
^ м о н т а ж н и к  ОВ К[0,59]

- м онтаж ни к O B iq O rlS ]-

рвботник[1 ,П  I

« OBJCIO.O^-
м ̂ нтажннк ОВ К[0,03]

монтажник ОВК[0,02]

|  работни *[1 ,29 ] [монтажник О В К[1,29]

■'|Рвботник[1,б5];м онтаж ни к О В  [1,65]

09 .10  I 16 .10  23 .10  . L  .30 .10___ !___ 0 6 ,11___ I 13.11 .20,11___ !__ 2 7 .1 J— ( 0 .4 J2L  J ____1 1 ,12  18 .12___I 25.12

г г\ г. 1 А . .  i. ft

РЕСУРС
10.07 04 .09 1109.31.07 02.10

353

*JOTHMH[0,13]

Забележка; Продължителността а в работни дни, а началната и крайна дата показват календарни днм, р *9® ®
Графикът а изготвен за 5 дневно работна седмица.

Условна нвчелна дата - 01.07.2017 г.

Year 2 
01.01



ЛИНЕЕН ГРАФИК
„Основен ремонт на детска градина Буратино -ОДЗ №5” гр.Смолян

ID НАИМЕНОВАНИЕ Мярю Количество РАБОТНИ Start Finish РЕСУРС

394 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 5бр 
глидерз. комплект с радиаторен вентил 1/2“ с 
термоглава.секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 5 J day Tua 29.08.17 Tue 29.08.17 работиик[0.92];монтвжник OBK|0.92]

395 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и ббр 
глидвра, комплект с радиаторен вентил1/2“ с 
термоглава.секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 6 I day Thu 31.08.17 Thu 31 Л в  17 реботнм»( 1.1] монтажни» O B X|M J

396 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 7бр 
глидерз, комплект с радиаторен вентип1/2"с  
термоглава,секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 5 1 day Thu 31.08.17 Thu 31.08.17 рвбоп«»ж(0Д7].момгамни» OBK10.37]

397 Алуминиев радиатор с височина Н=5<30 и 8бр 
глидвра, комплект с радиаторен вентип1/2" с 
термоглава.секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 2 1 day Fri 01.09.17 F it 01 09.17 рвботи^О .74 |.м отаж ни« 0 0 X 0 .7 4 ]

ЗВ8 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 9бр 
глидера, комплект с радиаторен вентип1/2" с 
термоглава.секретен вентил 1/2" и 
авт.обезвъздушител, конзоли за монтаж

бр 4 i day Mon 04.09.17 Mon 04 09 17 ряботи«Ц1.47);момтам1и* 06K]1,47]

399 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 
Ю бр глидера, комплект с радиаторен 
вентил1 / 2" с термоглава.секретен вентил 
1/2" и авт.обезеъздушител, конзоли за 
монтаж

бр 0 I day Tue 05.09,17 Too 05 09  17 работнм(1.47):момтмсмм ОвК[1,47]

400 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 
1 1 бр глидера, комплект с радиаторен 
вентил1 / 2" с термоглава.секретен вентил 
1/2" и авт.обезеъздушител, конзоли за 
монтаж

бр 5 1 day W ad 06.09.17 W ed 06.09.17 р в б о т м ^  1.15|;монта»ми> О вК[1,15)

401 Алуминиев радиатор с височина Н =500 и 
12бр глидера, комплект с радиаторен 
вентил1/2" с термоглава,секретен вентил 
1/2" и авт.обезвъздушител, конзоли за
монтаж

бр 25 4 days Thu 07.09.17 Tuo 12 09 17 рвбо'»ям(0.37].мокга»»ми 08X0,371

402 Алуминиев радиатор с височина Н =500 и 
14бр глидера, комплект с радиаторен 
вентил1 / 2" с термоглава,секретен вентил 
1/2" и авт.обезвъздушител, конзоли за 
монтаж

бр 2 1 day Mon 11.09.17 Mon 11.09 17р*6отю«4О.1В);моигамм«О0К0,1В)

403 Алуминиев радиатор с височина Н=500 и 
17бр глидера, комплекте радиаторен 
венткл1/2" с термоглава.секретен вентил 
1/2“ и авт.обезвъздушител, конзоли за 
монтаж

бр 1 1 day Tua 12.09.17 Tuo 12-09.17 работмп40.12);момт*жим» 08 X 0 .1 2 ]

404 Базова станция с коминикационно 
окабеляване за изнесен контрол и 
мониторинг на всички ОВиК системи 
разположен в помещение охрана

бр 1 1 day Wed 13.09,17 W ed 13 09 .17рабо«»<Н0.12].монтаамм100 X 0 ,1 2 )

405 Направа на нови технологични отвори бр 1 1 day Thu 14.09.17 Thu 14 09 .17p*6ot*MM0.O91

406 Запълване на технологични отвори бр 1 1 day Thu 14.09.17 Thu 14 О917р*ботни»0,О9[

407 Даментаж на оборудване в котелно 
помещение

бр 1 1 day Thu 14.09.17 Thu 14.09.17р а б о т и *^ , 75);иоиТ1Шим« 08X[7.75|

408 Демонтаж на отопитепна инсталация с 60  
брчугунени радиатори на височина 500мм и 
стоманени тръби

бр 1 ] day Fri 15.09.17 F il 15.00,17 рвботмм42.73):момтекми« О вК|2,75|

409 ЧАСТ: П О Ж А РН А  Б ЕЗО П А С Н О С Т 0 15 days Mon 2S.09.17 Fri 13.10.17
410 Пожарогасител 6 кг с прах ABC бр. 6 l day Mon 25.09.17 Mon 25,00.17 работиnx[0,62]

411 Опасност! Високо напрежение! бр. 4 ]  day Tub 26.09.17 Tus 26.00.17 работинх[0.05]

412 Противопожарно одеяло тежък тип бр. 1 l day Wed 27.09.17 W ed 27.09.17 работи m[0.01]

413 Пожарогасител 6 кг с прах ВС бр. 6 ] day Thu 28.09.17 Thu 28.09.17 работиих[0.08]

414 Пожарогасител 5 мг С 0 2 бр. 3 l day Fri 29.09.17 Fri 29,09.17 работи их[0.04}

415 Пожарогасител с вода 9 1 бр. 3 l day M on02.10.17 Mon 02,10,17 работних[0,04]

416 Знак Евакуационен изход бр. 14 2 days Mon 25.09.17 Tue 26.09.17 работи их[0,19]

417 Знак Посока на движение • хоризонтално бр. 25 3 days Mon 02.10.1? W ed 04.10 17рвботи*Ц0,31|

418" Знак Посока на движение ■ вертикално бр. 10 1 day Thu 05.10.17 Thu 05.10.17 работнико,13]

419 Знак Противопожарни съоръжания бр. 10 1 day Fri 06.10.17 Fri 05.10.17 рвбо»ни40.13]

420 Знак Пушенето забранено бр. 20 1 day Mon 09.10,17 Mon 0 9 .1 0 17робатни«0,25]

421 Знак Телефон при пожар бр. 1 ] day Tuo 10.10.17 Tue 10.10.17 р*ботми«0.О1]

422 Знак за вашето местоположение бр. 12 1 day Wed 11.10.17 W ed 11 10 17рв6атм»Ц0,15]

423 Знак сборен пункт за евакуация бр. 3 1 day Thu 12.10.17 Thu 12.10.17 работнико,04]

424 Знак пожарен хидрент бр. 1 1 day Fri 13-10-17 Fri 13.1017 реботни^О.01]

426 ЧАСТ: П А Р К О УС ТР О Й С ТВ О 0 27 days M on 25.09.17 Tue 31.18.17
426 О зел еняване 0 27 days M on 25.09.17 Tue 31.10.17
427 Затревяване чрез ръчна обработка на 

почвата с наторяване 20 кг./ дка амониева 
селитра:

m 2 404 2 days Mon 25.09,17 T ub 26.00 17 ре6отми<7,5в];оавпомм1ел[1 03|

426 Поливане не нови тревни масиви m2 404 2 days Wed 27.09.17 Thu 28.09 17 рабогмия0,14|

429 Засаждане на широколистни 7-9 годишни 
фиданки в дупки 90/90/90см

бр 8 2 days Fr! 29.09.17 Mon 02.10.17 озвлоиитал[2.23]

430 Засаждане на храстовидни широколистни 
фиданки -  7 -9  годишни в дупки 60/60/бОсм

бр 10 1 day T u e 03.10.17 Т и *03 -10-17ож пем твл (5 .58 ]

431 Засаждане на 3-годишни пикирани храсти 
в дупки 50 /50/50 опадливи и цъфтящи

бр 140 3 days W ed 04.10.17 Fri 06.10.17 рвботмЦ3.62]:оилеиител|0.35]

432 Внасяне на плодороден почвен слой -Ю см m 3 40 2 days Mon09.10.17 Tue 1О.1О.17реботиш((3,95].о*епеиител0.1];Багертомрвч[1.2)

433 Санитарно почистване на дърв. 
растителност

бр 2 ] day Wed 11.10.17 W ed 11.lO.17pe6oTHHit0.11]

434 Премахване на дървесна растителност бр 1 1 day ThU 12.10.17 Thu 12.10.17 рабстжЦ0.07]

. 19.06 _  „26-06 03.07___I 10.07 I___17.07 J  24.07 31.07 __ 07.08 14.08 21.00 , 20 .О 8_ 04.0В 11.09___ 10.09 _ 25,09 I 02.10 09.10
работник 0 ,92];м онтаж ник J t .  ft [0 ,92] '

р а5отН и к[1 .1 ];м октаж ни к ОВК[1,1]

?1£ р а б о т ^ и к [0 ,3 7 |;м о н т аж н и к  О В К 0 ,37 ]

рабе ш и к[0 ,74 ]; м онтаж ни к ОВК[0,7<

р а б о т и и к [1 ,47]; м о н т а ж н и к  OBI :[1,47]

р а б о т н и к ]!  ,47]; м о н таж н и к  Ol

р в ботм и к [1 ,15] [м он таж н ик ЗВК[1,15]

5 р а б отн и к [0 ,37 ),м

\-'Л рв б о т н н к [0,1В ];м о1

ра ботн и к[0 ,12];»

р а б о т и  и к[0 ,12];

р а б о т и  ик [0,01 

р а б  отпи* [0,QS]

р а б о т н и к [2,72 ]; 

I j  р а б о т и  и к[2,

23.10. 30.10 _ L  . 06.11___I 13.11 20.11__ 27.11___1 .^04.12___ Е__ 11.12 _ 18.12 2 0 J 2 _  01.01 08.01

знтажикк ОВК[0,37]

газени* ОВК[0,18]

чтажник ОВК[0,12]

ионтажник ОВК(0,12]

м онтаж ник ОВ К(2,75] 

,У5]:монтажник ОВ К[2,75]

►й работнико,92] 
работм ик[0 ,05] 

р а б о тн и  N(0,01]

I р аботи и к[0 ,08] 

р а б о т и  ик [0,04]

.1 р а б о т н и к  [0,04] кйй-равотнмкСМвЗ —
<£-Ш  р а б о т и  нк[0,31]

Я* р а б о т н и к [0,13]

I р а б о т н и к [0,

: р а б о т н и к [( ,

работн и  

Й  ра б о т и  

р а б о т  Ai

р а 6 о ти и х [7 ,5 8 ];о за п ен н тал [1 ,0 3 ]

: рвботиик[0,14] 

&У:У?<К<Я»Пенигап[2,23) 

,оам1внитал{6(БВ]

р а б о т  ник[3,62] ;о зЬлор

Ч 
,01 :

f 4
II [[0,04] 

1И|1[0.01|

T g g  работник]!

работниХ[9.'

рвботн^к|Т1,07]

оаялвнит«г[0,1];Багйр товарвч[1,2] 

‘И

и V ~  i  о

IK 1,47

р а б о т н и к [0 ,13}

Забопежга; Продължителността о в работни дни, а началнвта и крайна дата показват календарни дни. Радо 9
Графикът е изготвен за 5 дневна работна седмица.

Условна начална двта -01.07.2017 г.



ЛИНЕЕН ГРАФИК
„Основен ремонт на детска градина Буратино - ОДЗ №5” гр.Смолян

!ярп  Количество РАБОТНИ
д н и

Start Finish РЕСУРС

б р 7 0 l day Fri 13.10.17 Fri 13.10.17 рвботииг[5,69];азеленктел[0,44]

б р 2 6 5 4 days Mon 10.10.17 Thu 19.10.17 оаеленитал[5,ЗВ]

б р 2 6 5 4 days Fri 20.10.17 W ed 25.10.17 озеленител[Я9]

б р 2 6 5 4 days Thu 26.10.17 Tue 31.10.17 озвленител[2,9]

0 14 days Mon 09.10.17 Thu 26.10,17

б р 1 1 day Fri 20.10.17 Fri 20.10.17 работии^О,88);монтажник 1

б р 1 I day Mon 23.10.17 Mon 23.10.17 работник(1.75]; монтажник 1[2]

б р 2 1 day Tue 24.10.17 Tue 24.10.17 работнико. 13];монтажиик ЦО, 13]

б р 1 1 day W ed 25.10.17 W ed 25.10.17 работник[0,25]; монтажник 1[0,25]

б р 2 1 day Mon 09.10.17 М on 09.10,17 раб отн ик[0,25]; м онтаж ник 1 [0,25]

б р 2 1 day Mon 16.10.17 Моп 16.10.17 работи ик[0.22]; монтажник 1

б р 1 1 day Fri 20.10.17 Fri 20.10.17 работник(1.75];ионтажник 1[1,75]

б р 14 I day Mon 23.10.17 Моп 23.10.17 рабатник{3];1лонтвжник 1(3]

б р 1 3 days Tua 24.10,17 Thu 26.10.17 рзботиих[3]; монтажник 1(3]

б р 12 1 day Fri 20.10.17 Fri 20.10.17 работник[3];монтажник 1(3]

б р 6 1 day Mon 23.10.17 Моп 23.10.17 монтажник 1[5,63]

0 60 days Mon 07.08.17 М оп 23.10.17

м З 6 9 ,7 5 3 days Mon 07.08.17 W ed 0S.08.17 работник[7.7]

s m 2 4 6 9 6 days Thu 10.08.17 Thu 17.08.17 работи иЦ7,77]

m 3 6 9 ,7 5 2 days W ed 16.08.17 Thu 17.08.17 работиик(4,2]

m 3 1 3 ,5 8 1 day Fri 10.08.17 Fri 18.08.17 работник[0.42]

m 3 6 9 ,7 5 3 days Thu 17.08.17 Моп 21.08.17 работаик(4.21]

m 2 5 1 0 ,9 5 days Tue 22.08.17 Моп 28.08.17 работник[5,75]

m 3 2 6 ,8 5 2 days Tue 22.08.17 W ed 23.08.17 рабстник[0.83]:Валян [0,05];грайдер[0 04]

m 3 8 0 ,5 6 5 days Tue 22.08.17 Моп 2Й.08.17 работник[4.71]

m 2 17 9 2 days Tue 2fl.08.17 W ed 30.08.17 работни<2.75];настилкаджия[0,5]

m 3 8 ,9 5 2 days Fri 01.09.17 Моп 04.00.17 работии<3,49]

м 1 6 4 ,4 3 days W ed 06.09.17 Fri 08.09.17 рабоТник[1,42];настилгаджип(1.7]

м 2 1 day Thu 31.08.17 Thu 31.00.17 работник[0.04];настилкаджия[0,05]

мЗ 2 2 ,5 9 1 day Tue 05.09.17 Tue 05.09.17 работник[1;04];Бояджия[2,4]

■ м 3 1 day Thu 07.09.17 Thu 07.09.17 работник[0. ВЗ]; монтажи ик 1[0.4]

м З 3 1 day W ed 06.09.17 W ed 06.09.17 работниЦО,07]; монтажник 1[0.18];Валяк 
[0.01 );грейдвр[С, 08]

m 2 1 5 4 ,3 3 days Fri 18.08.17 Tue 22.08.17 работник[4,18];монтажник 1(4,1В]:Самасаал[2,06]

МЗ 1 2 4 ,6 6 10 days Wad 23.08.17 Tue 05.09.17 рвботиик|2,ВВ]

м З 1 2 4 ,6 6 10 days W ed 06.09.17 Tue 10.09.17 работник[1,51]

) m 2 1 6 4 ,4 5 days W ed 20.09.17 Tua 26.09.17 монтажник 1(7.65]

m 3 2 4 ,6 6 3 days Wed 27.09.17 Fri 29.09.17 работник[1.71]

кг 4 9 ,3 2 1 day Mon 02.10.17 Моп 02.10.17 монтажник 1(1,22J

м З 1 4 ,4 2 days Tuo 03.10,17 W ed 04.10.17 работник[4.12]

м З 4 ,8 l day Thu 05.10.17 Thu 05.10.17 работиИЦ1,59};Къртач Хилти(О,40)

м З 6 1 day Thu 05.10.17 ThU 05.10.17 работник[1,03]

м З 18 1 day Thu 05.10.17 Thu 05,10.17 работник[4,84]

м З 2 7 ,6 1 day Fri 06.10.17 Fri 06.10.17 работник[6.64]

m 2 84 4 days Tue 10.10.17 Fri 13.10.17 работи ик[1,37]; Бетонджия[4,68]

m 3 1,3 1 day Mon 09.10.17 Моп 09.10.17 работник[0,22];Бетонджня[0,23]

m 3 4 4 ,3 2 days Wed 18.10.17 Thu 19.10.17 работни к(6,23]; Бето нд жня[5.39)

кг 7 3 0 1 day Mon 16.10.17 Моп 10.10.17 работииЦ1.73];Арметурист(2,56]

m 2 2 0 1 day Tue 17.10.17 Tue 17.10.17 работи иЦО, 13); Арматурист{0.07]

m 3 1,1 1 day Mon 23.10.17 Моп 23.10.17 работник(0,01]

m 2 6 0 1 day Fri 20.10.17 Fri 20.10.17 монтажник 1(0,04]

м 5 4 ,7 3 days Wed 18.10.17 Fri 20,10,17 монтажник 1(5,7]

0 1 day Thu 06.07.17 Thu 06.07.17

0 120 days Thu 06.07.17 W ed 20.12.17 ръководен вкип(0,5]
0 1 day Thu 21.12.17 Thu 21.12.17 ръководен екип

0 1 day Thu 21.12.17 Thu 21.12.17 Кран ;работник

0 0 days Wed 05.07.17 W ed CS.07.17

0 0 days Wed CS.07.17 W ed 05.07,17

435

436

437

438

439
440

ID НАИМЕНОВАНИЕ

445

446
447
448

449

450

451
452
453

454

455

456

457

458

459
460

461

465

466

470

47 Г

472

473
474

475

476

477  

4 7 6 ' 

479 

400

48 Г
482

483

484  

465 

406

497
48В
409

Засанздане на увивни и  катерливи 
растения

Photinia 'red robin'
Spirea yaponica 'gold flame'
Rosmarinus oficinalis 

А рхитектурни елем енти
Доставка и монтаж на 1 бр. ансамблови 
детски съоръжения за различни възрасти

Достаква и монтаж на люлки за яслена 
възраст

Доставка и монтаж на люлки за по -  
големи

Доставка и монтаж i»a пързалки за велена 
възраст

Доставка и монтаж на пързалки за 
по-големи

Доставка и монтаж на катерушки 
Доставка и монтаж на въртележка 
Доставка и монтаж на пейки 
Демонтаж и повторен монтаж на 
съществуваща беседка

Доставка и монтаж на кошчета за боклук 
Изработване и монтаж на указателни 
табели

ЧАСТ: В ЕРТИКА Л Н А  ПЛА Н И РО В КА
Извозване на хумус 
Разбиване и разваляна на бетонова настил а m 2 

Изкоп за подходи, площадки, тротоари 
насип_баластра
Натоварване на камион и извозване 
Подравняване, изглаждане и ръчно 
трамбоване на площи

Основа от баластра под тротоара 
Превоз с ръчни колични на земни маси 
Доставка и монтаж на тротоарна настилка 
Доставка и монтаж на циментолясъчен 
разтвор

Доставка и монтаж на градински бетонови 
борюри 10/30/50

Доставка и монтаж на уличен бетонов борюр 
15/25/50

Доставака и полагане на бетон за монтаж на 
бордюри

Доставка и полагаме ма линейни отводнитепу 
Основа за линейни отводнители от трошен

Разваляне на съществуваща бетонова 
тротоарна настилка

Разрушаване на основа под тротоарна 
настилка

Натоварване и извозване до обществено 
депо на разрушената настилка

Противоударна настилка зв детска площадка m 2  

Бетон под противоударна настилка 
Лепило за залепване на на настилката 
Изкоп пясък
Разбиване на бетон под пясъчници 
Трош ен камък
Доставка и полагане на пясък 
Изкоп 
Кофраж
Подложен бетон 
Бетон
Арматура А| и AIII 
Арматура - заварени мрежи

Обратен насип 
Геотекстил
Ажурен метален парапет 

ЕТАП 3 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА,
ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА. 
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА 
ПЛОЩАДКА

Документи по ЗУТ 
Констативен протокол обр.15 
Демобилизация на строителиатв площадка

ЕТАП 4- Гаранционно поддържане на строежа, 
включващо отстраняване па проявени дефекти 
през гаранционните срокове 

Гаранционно поддържане

1Q.0B 28.06 I 03.07___ I_ _ 10.07, 31.07 07.08 I 14.06 L  . 2 Ш _  26.08 > ,04.00 11.09 I 18.09 25.09___l._  02.Ю 0 9 1 0 __ 16.10___ | 23.10.__I , . . .30.10 06.11
работи и К{5, В9] ;озел м  ител (0,44]м ботй ик

' 1 озвленител[£,Зв]

озсленитол[2,9]

Sj озеленитвл[2,9]

и*[0

рпботни«[7,7]

работи ик [7,77] 
работник [4,2] 

работи ик(0,4 2] 

f + m Z i  ■ работник[4,21]
работник [5,75]-

13.11___ )__ 20.11___ I  27.11 | 04.12
Year 2

25.12 01.01 ОВ.01

рцботник(0.68];м онтйж ник 1

;> р в ботн и к [1 ,76 ];м он таж н и к  1[2]

, ра б о ти  и < 0 ,1 3 ] ; м онтаж и  ик  1[0,13] 

р в б о тн и к [0 ,25]; м онтаж и  ик  1[0,2б) 

октнж ник 1 [0,25]

)ТНик[0ДЗ];Ввляк [0 ,05 ];грв й д ер [0 ,й  

работник [4,71]
работиик[2,75];настнлкаджия[в ,5]

Ш  работншр.4В|

работи  и к[1,4 2]; н асти  л  кадж  и я[1 ,7] 

рвбот)! ю ф ) ,04]; н а ст и л  квдж и я [0,0 5] 

ра б о т и  ик [1,84]; Б о я д ж и я  [2,4]

работник[О .В З];м онтаж ник 1[0,4]

£» | вб згник[0,22];м онтаж нпк 1
работмик[1,7 4 ;  м онтаж ни к 1[1,75| 

работи и к[3]; монтажи ик 1(3]
работник[3];монтажник 1(3)

работи и к р ] ;  м онтажи ик 1[3] 
м онтаж ник 1[5,вЗ]

г paooTHHKiu,iu|, 
. ; 'работиик[0,0 7 ];м];м о нтаж ни к 1[0,18];В аляк [0,01];грвйдвр[(),08] 

раба тн ик[4,18] ;м о итажни к 1 [4 ,18]; Са м оса ал [2,0 б]

т  работмик[2,6С]

работни Ц1.61]

м он таж н и к  1[7,66] 

i f a  ра б о т и  ик [1,71]

м онтаж н и к 1[1,22] 

работн и ) [4,12]

$  р а б о т и  1<4,6В];Къ 

р а б о т и  1м{1,03] 

ра б о т и  и 44 ,84 ]

; . 5 отн и г[в ,в 4 | 

B i g  р аб е  

работи  и ЙО

<илтн[0,46]

ШИК 1 ,37];Б етон д ж и и [4 ,вв] 

2 ];Б ат о н д ж и я [0 г23]

работник[6,23] [Бетонджия [6,39]
рВбЕгтннк[1,73|;А рматурист[2,50]

Й  раб«тн и к[0 ,13];А рм итурн ст[0 ,07]

ра б о т и  и к[0,01] 

м онтаж н и к 1(0,04] 

м он таж н и к  1(5,7J

Шштшш

Ф 064)7

ръ ко в о д ен  екип [0,5] 
ръ ководен екип  
Кран ;работиик

17,07 24.07 11 .12

камък

г  Г
L

,п , 1
V  —  JL

Забележки: Продължителността е в работни дни, а началната и крайна дата показват календарни дни Рз0в 10
Графиките итготаен за 5 дневна работна седмица.

Условна начална дата -01.07,2017 Г.
жл:
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