Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на
техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на
обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП –
чрез публично състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В
УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”,
която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 6 от 01.03.2018 г.,
вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0003
и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация
на
интернет
сайта
на
възложителя
–
профил
на
купувача:
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262
Днес, 21.06.2018 г. от 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на Заповеди №№ ОП- 8/ 02.04.2018 г. и ОП-9 / 20.04.2018 г. на кмета на община
Смолян се събра комисия в следния състав:
Председател:
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Членове:
Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3
и 5, чл. 104,ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и
чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя
методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците
„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД на основание чл.56, ал.2 от
ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите спецификации:
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„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД
2.1.

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с
разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа
изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения,
както следва: Подход и програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за
изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; Декларация за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация
за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за
спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради
неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.
Оферта по същество:
- Срок за изпълнение на поръчката: 570 /словом петстотин и седемдесет/
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за
започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и
за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна
книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
- Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи са съгласно
минимално определените 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, съоръжения и
строителни обекти.
Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
I.
Обхват на дейността.
ІІ.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Организация на етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на
материали, с която се цели успешно стартиране на строителните дейности.
Представена е, включително: - представяне на Гаранцията за изпълнение, всички
необходими застраховки, извършване на всички необходими дейности съгласно (Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството), регламентирани за започване на обекта, като:- Разрешение за строеж,
Получаване на указание от Консултанта за „дата на започване”, подписване на Протокол
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Образец 2, Заверка на Заповедната книга за строежа и др.
Строителната площадка ще се огради с временни огради по указание на общинската
администрация, ще се поставят информационни табели за разрешения строеж с данни за
строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и други.
Дейности по подготовка на площадката:
За поставяне на необходимите ограждения са отговорни Технически ръководител на
обекта, Експерт „Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи“, Експерт
ЗБУТ и Експерт-Контрол по качеството. В участъка на изпълнение на СМР ще се
изградят предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба №
3/16.08.2010 г.; ще се поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на
подходите, а през нощта - сигнално осветление.
Поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряване на противопожарно
депо- Технически ръководител на обекта, Експерт „Пожарна и аварийна безопасност и
охранителни системи“, Експерт ЗБУТ и Експерт-Контрол по качеството, ще организират
и определят местата на поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряват
противопожарно депо. За започване на работа по същинското строителство е необходимо
осигуряване на ел. захранване, осигуряване на ВиК захранване, осигуряване на санитарно
- битовите условия на обекта- фургони за работници, ръководен персонал, временни
тоалетни и др. Ще се осигури необходимата механизация и оборудване - Транспортиране
на техника до строителната площадка. Обезопасяване на всички подходи и пътеки Действия по поставяне на предвидената сигнализация и маркировка. Обособяване на
площадка за складиране на строителните материали; Уведомяване на Възложителя за
стартирането на строително-монтажни работи по изпълнение на проектите; Организация
по пристигане и настаняване на работния персонал; Осигуряване и оборудване на
временен офис на Изпълнителя;
Пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на
работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж
по ЗБУТ.
- Доставка на първите количества материали, необходими за първите дни. Технически
ръководител на обекта и Експерт-Контрол по качеството ще предприемат всички
мерки, като планират доставките така, че да съвпадат с нуждите на строителството. На
строителните площадки няма да бъдат съхранявани ненужни материали и оборудване.
Подреждането на материали се прави така, че да не се застрашава безопасността на
хората на обекта и на ползващите сградите. Ще се окачат обозначителни табели,
указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Следи се за стриктното
спазване на указанията на тези табели. Всички доставени артикули, ще бъдат складирани
както е указано в предписанията на производителите им.
Контрол при доставката и транспортирането на материалите ще се осъществява от
Технически ръководител на обекта и Експерт-Контрол по качеството. Техническият
ръководител на обекта ще контролира използването на материали и смеси, да става само
съгласно указанията за употреба и депониране. Продуктите, изделията и оборудването ще
се доставят на строителните площадки, след като те са подготвени за съхранението им.
Товаро-разтоварните работи и временното приобектово складиране и съхранение на
продукти, изделия, оборудване и други, ще се извършват така, че да са осигурени срещу
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евентуално изместване, преобръщане или падане. Строителните продукти, оборудването
и други ще се транспортират и складират на строителните площадки в съответствие с
указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.
Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане ще се съхраняват
отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях ще се съхраняват в
пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривобезопасно
осветление.
Представени са изискванията към Товаро-разтоварната площадка
Предвиден персонал:
Ръководител проект - 1 бр.
Технически ръководител - 1 бр.
Експерт-Електроинженер - 1 бр.
Експерт-ВиК инженер 1 бр.
Експерт-Инженер Отопление, Вентилация и Климатизация - 1 бр.
Експерт „Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи“ - 1 бр. (
Координатор по БЗР - 1 бр.
Контрол по качеството - 1 бр.
Отговорник ПТО- 1 бр.
Снабдяване - 1 бр.
Счетоводство - 1 бр.
Бригада “Изолаторджии и тенекеджии” - минимум от 4 работника
Бригада “Еликтричари” - минимум от 8 работника
Бригада “ВиК” - минимум от 8 работника
Бригада “ОВК” - минимум от 8 работника
Бригада “Груб строеж” - минимум от 20 работника
Бригада “АС” - минимум от 20 работника
Необходимата механизация в зависимост от възложените СМР - Приложен е списък с
механизация и оборудване;
- При изпълнение на хидроизолации, обшивки, звеното работници ще ползва
бормашина, къртач, винтоверт, пистолет за горещ въздух.
- При изпълнение на дейности по част Електро, звеното работници ще ползват
бормашина, къртач, винтоверт.
- При изпълнение на дейности по част ВиК, звеното от работници ще ползват
поялник, бормашина, къртач, винтоверт.
- При изпълнение на дейности по част ОВК, звеното от работници ще ползват
бормашина, къртач, винтоверт.
Вложените материали при изпълнението на възложените СМР ще бъдат с качество
съгласно нормативните документи и ще бъдат съпроводени със “Сертификат за качество”
и “Декларация за съответствие”.
Целите на системата за безопасност във фирмата са:
- Определяне направленията на отговорност по отношение на здраве и безопасност
при работа;
- Осигуряване на безопасни работни практики при изпълнението на работите на
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обектите;
- При идентифициране на опасностите, ще се осигурят предохранителни мерки за
отстраняване на опасностите;
- Създадена е култура, в която здравето и безопасността са неразделна част от
работните операции;
- Постоянно се подобряват управленческите умения по отношение на безопасността
и здравето при работа;
Начин на комуникация с Възложителя координацията и съгласуването на видовете
дейности
За всички действия в етапа на подготовката на строителните площадки - Технически
ръководител на обекта, Експерт-Електро инженер, Експерт-ВиК инженер, ЕкспертИнженер Отопление, Вентилация и Климатизация, Експерт „Пожарна и аварийна
безопасност и охранителни системи“, Експерт-Контрол по качеството, Експерт
ЗБУТ и Специалиста ПТ0, ще се консултират и ще работят в тясно сътрудничество с
представителите на Възложителя и съответната Общинска администрация.
Практическото начало на работите по изпълнението на строителството след завършената
подготовка, ще бъде дадено след разрешение на Строителния надзор. Ще се изпълнят
следните дейности:
- Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и
завършването на СМР;
- Работна среща с проектантите и уточняване на изискванията за изпълнение;
- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за
изпълнение и график за доставка на материали;
- Участие в срещи, организирани от Консултанта - предхождащи строителството, за
напредъка на работите и други;
- Представяне на други документи, съгласно условията на договора или изискани
от Консултанта.
Преди започване и по време на същинското строителство, Експерт ЗБУТ и
Технически ръководител на обекта, подпомагани и от Експерт „Пожарна и аварийна
безопасност и охранителни системи“, Експерт-Електроинженер, Експерт - ВиК инженер,
Експерт-Инженер Отопление, Вентилация и Климатизация, Експерт-Контрол по
качеството и Специалиста ПТО ще следят за правилното организиране и
изпълнението на мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта, като се
контролира най- малко следното:
- Всички работници ще бъдат снабдени с необходимите лични предпазни средства и
работно облекло по списък, утвърден от работодателя;
- Няма да се допускат до работа лица, които нямат нужната правоспособност и
квалификация с оглед на извършваната работа;
- Няма да се допускат на работа работници, които не са инструктирани за
конкретния вид работа;
- Няма да се допуска работа с технически неизправни съоръжения, машни и
инструменти;
- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще
бъдат заземени по съответно установения нормативен ред;
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Работещите ще бъдат защитени срещу поражение от ел. ток по реда на Наредба
№3 от 09.04.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни
линии.
- Ще се допуска използването само на изправни агрегати, машини и инструменти,
със степен на защита, отговаряща на класа на работната среда;
- Работещите с въздушни компресорни инсталации и уредби ще са снабдени с ЛПС,
съгл. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби;
- За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката
на риска ще се изготвят инструкции, изискващи се по чл.16, т.1-в и по чл.19 от
Наредба №2. Инструкциите ще се поставят трайно на достъпни и видни места;
- Всички подходи и работни площадки ще се обезопасяват с необходимите
парапети, прегради и др. При всяка опасност ще се поставя предупредителен или
указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба №РД-07/8 от
20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или
здраве при работа, изд. от МТСП, МИС и МВР, бон. ДВ. бр.3 от 13.01.2009г.;
- На видни места, в зоните с повишен риск за ползвателите на сградата, ще се
поставят предупредителни табели;
- Монтираното скеле ще се обезопаси с предпазна мрежа;
- Няма да се допуска съхранение на материали, на места, които не са предназначени
за тази цел;
- Всички отпадъци ще се изнасят от обекта своевременно;
Начин на организацията и управлението на строителния процес, координация на
дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.
1.Описание на управленската структура и начина на управление на комуникацията,
както между експертите на изпълнителя, така и комуникацията между участника,
възложителя и заинтересованите страни.
Комуникацията между експертите на изпълнителя:
Цялостната дейност се ръководи от Управителя. Упълномощен да подписва документи
от страна на Изпълнителя, е единствено Управителя. Той ще комуникира с Възложителя
и други взаимодействащи страни, в случай на необходимост. В случай на отсъствие на
Управителя, Възложителят ще получи предварително изрично писмо с информация кой
го замества и с какви правомощия.
Управителя взима участие в срещи за напредъка от страна на Изпълнителя:
С Възложителя по отношение на:
Изпълнение на предмета на договора;
Изпълнение на срока по договора;
За съдействие при затруднения, когато са в правомощията и възможностите на
Възложителя;
С експертите в екипа по отношение на:
Спазване на поетите срокове;
Съгласуване между отделните дейности;
Наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите;
Изчистване на противоречиви данни.
-
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Комуникация чрез работни срещи в екипа:
Управителят, чрез ежеседмични оперативки, а при необходимост и по-чести работни
срещи, следи за своевременно изпълнение на индивидуалните и общи задачи, за
разрешаване на евентуални конфликти между членовете на екипа, за съгласуването
между отделните части, изчистване на противоречиви данни. Управителят координира и
възлага дейностите на ключовите и неключови експерти. При необходимост на работните
срещи ще бъде поканен представител на Възложителя.
Ключовите и неключовите експерти не само ще работят самостоятелно, но и ще си
сътрудничат, за да координират дейностите помежду си, като същевременно
комуникират всички важни текущи въпроси с Управителя. Управителят ще осъществява
цялостен контрол по изпълнението и контакти с Възложителя. Включването на
допълнителни - неключови експерти при изпълнение на договора ще позволи
осъществяването на вътрешен взаимен контрол по качеството, като на Възложителя ще
бъде представен окончателен резултат, който напълно отговаря на изискванията му.
Комуникации чрез имейл:
За да се осигури необходимата оперативна гъвкавост между изпълнителя, възложителя и
други заинтересовани страни, ще се създаде списък с актуални имейл адреси за
комуникация, чието използване ще става в съответствие с ролята в структурата и
управлението на поръчката - между отделните членове на екипа, както и комуникация
между изпълнителя и Възложителя и всички останали заинтересовани страни.
Официална писмена кореспонденция:
За официални цели се предвижда използването на писмена кореспонденция, най-вече
между Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя на поръчката.
Кореспонденцията ще бъде регулярна (свързана с етапите на изпълнение, изискванията
на Техническата спецификация към настоящата поръчка и сключения Договор) и
Инцидентна/нерегулярна (свързана с необходимостта от решаването на съществени
проблеми и трудности по изпълнението на задачата, изискващи официална
кореспонденция между страните). Всички писмени документи, обект на официална
кореспонденция ще притежават съответните задължителни официални атрибути,
съответни изходящи и входящи регистрации.
Комуникация по телефона:
Ще бъде изготвен актуален списък с телефоните на всички заинтересовани страни - по
този начин ще се даде възможност за бърза комуникация между всички.
2.
Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип,
с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси
Подходът за реализацията на поръчката ще бъде съобразен безупречно и детайлно с
всички законови и подзаконови нормативни изисквания и конкретните технически
правила и норми. Пълното съответствие със законовите, технически и технологични
изисквания ще гарантират успеваемостта на проекта и постигането да очакваните цели и
резултати. Подходът за практическата реализация на поръчката ще се основава на
принципите на взаимодействие и сътрудничество между Възложител и Изпълнител. В
екипа са заети специалисти с дългогодишен опит. Разполагаемост с необходимото
специално оборудване и собствени транспортни средства, както и с добре обучен,
висококвалифициран технически и изпълнителен персонал за успешната реализация на
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услугите и удовлетворяване на изискванията на възложителите от екипа на изпълнителя.
Подходът за правилно функциониране и управление на идентифицираните услуги
включва и приема внедрените критерии и методи:
Критерии:
Комуникация с Възложителя и следене на удовлетвореността му;
Експедитивност, компетентност и професионализъм при извършване на
дейностите;
Спазване на договорените срокове;
Мотивация на персонала и лична отговорност при изпълнение;
Качество на предлаганите услуги;
Постигане на планираните резултати.
Методи:
 Задълбочена комуникация с Възложителя, изясняване на изискванията,
аргументирано убеждаване и осъществяване на обратна връзка;
 Определяне на приоритетна градация на поставените задачи за изпълнение;
 Използване на актуални нормативни документи, свързани с предмета на
поръчката;
 Поддържане на изгодни взаимоотношения;
 Планиране и осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на поставените
задачи;
 Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и персонала и
обективна оценка на изпълнение на задачите.
Процесът на планирането и управляването на дейностите по строителството се
осъществява от експертите на екипа и цели еднозначно определяне на:
етапите на разработването за всеки конкретен случай;
прегледа, проверката и потвърждаването, които са подходящи за всеки етап на
разработването;
отговорностите и пълномощията на различните експерти в екипа за
разработването/консултирането и утвърждаването.
Участникът управлява взаимодействието между различните експерти, включени в
строителството, като осигурява ефикасен обмен на информация и ясно определяне на
отговорностите.
Входните елементи, свързани с изискванията на услугата, като минимум са:
функционалните изисквания и постижения при изпълнение;
приложимите изисквания от нормативните актове;
информация, получена от предишно подобно разработване, когато е приложимо.
Измерването на удовлетвореността на Възложителя е едно от най-важните изисквания,
чието спазване гарантира качеството на услугата предлагана от екипа.
Подходът на екипа за изпълнението на договора е интердисциплинарен кумулативен
подход на работа, предвиждащ:
1)
Прилагане на комплекс от показатели, осигуряващи цялостната представа за
състоянието на проекта;
2)
Систематизация на информацията за състоянието и развитието на проекта;
3)
Осигуряване на регулярна и нагледно представена информация по предмета на
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поръчката;
4)
Информационно осигуряване на извършваните услуги за развитие на
проекта/договора, изработване на оптимални проектни решения, съобразени с нуждите на
региона и локалната специфика.
Методите, на които ще се основава подходът ще се изразяват и в следните примерни,
конкретни измерения:
Организационно-технологичен;
Оперативно-контролен;
Диференциация;
Анализ и синтез;
Отчетни методи;
Статистически методи;
Работа в екип;
Иновация;
Промоция.
Изборът на този комплексен кумулативен подход ще осигури успешна реализация на
дейностите и постигане целите на договора/проекта и се обуславя от необходимостта за
бързи, качествени и целенасочени действия за изпълнение на строителството.
Организационно-технологичният метод ще постигне правилно планиране,
организиране и точна координация на дейностите по договора/проекта.
Оперативно-контролният метод ще осъществи вътрешно наблюдение на процесите
за реализация на дейностите по договора/проекта, самооценката на Изпълнителя и
преценката на Възложителя по отношение на междинните и крайните резултати. Ще
осигури своевременна информация и вземането на адекватни управленски решения.
Диференциация - основен метод за изпълнение на дейностите по договора/проекта
чрез отчитане спецификата на целевия район и съвременните технически и технологични
изисквания.
Анализ и синтез - прилагането на този подход при реализацията на проекта ще
спомогне за постигането на максимално положителен ефект, съпоставим с изискванията
на действащите нормативни документи.
Отчетни методи -доклади за изпълнението на договорните задължения.
Статистически методи - събиране на данни за оценка резултатите и ефективността
от изпълнението на договора/проекта от специализираните институции.
Работа в екип - ефективно партньорство и ежедневна обмяна на информация
между членовете на екипа, между Изпълнителя на поръчката и Възложителя.
Иновационен метод - Реализиране на добри практики и създаване на устойчив
модел за опазване на околната среда.
Предлаганият подход е съобразен с идентифицираните нужди на Възложителя и
съответства напълно на целите и резултатите на договора/проекта. Базира се на натрупан
капацитет и професионален опит и създава реална възможност за мултиплициране и
приемственост на добрите национални и европейски практики. Методологията и
организацията на изпълнението на поръчката включва дейности, които са планирани в
съответствие с постигането на заложените цели. Реализирането на всяка една дейност ще
се осъществи в основни етапи.
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Осигуряване на вътрешния контрол върху качеството на изпълнението.
Осигуряване
на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на експертите по
отделните части и комуникация
Всички дейности по управлението на договора/проекта ще се координират и контролират
от Управителя, който организира работата по договора/проекта, разпределя задачите на
експертите, координира взаимодействието с други институции и заинтересованите
страни.
Роля на Управителя по време на изпълнение на строително-монтажните работи:
Отговорен е и ръководи цялостното изпълнение на всички строително- монтажни
и административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап строителство
- от подписване на Протокол Образец 2 до предаване на обекта на Възложителя с
Протокол Образец 15 до окончателното му въвеждане в експлоатация;
Оказва съдействие на строителния надзор за подготовка на необходимите
документи за съставяне на Окончателния доклад и Техническия паспорт;
Поддържа връзка и участва в срещи с другите участници в строителството
(Възложител, Надзор, Проектант);
Участва в проверки на одитиращи органи;
Представлява екипа, като подписва всички необходими документи;
Ръководи екип за управление на обекта състоящ се от Технически ръководител
на обекта, Експерт-Електроинженер, Експерт-ВиК инженер, Експерт- Инженер
Отопление, Вентилация и Климатизация, Експерт ЗБУТ, Експерт „Пожарна и
аварийна безопасност и охранителни системи“ и допълнителните експертиСпециалиста ЛТО и Експерт-Контрол по качеството.
Технически ръководител на обекта има за задача да:
Управлява и ръководи работата на екипите;
Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа;
Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с
техническия проект;
Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите;
Своевременно информиране Възложителя за наличие на пропуски и грешки в
проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване;
Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и техническите спецификации по отделните части;
Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и
приложимите подзаконови актове;
Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на изпълнение, оценка
забавата, ако има такава;
Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за
представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от
контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието
им с нормите на безопасност.
Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажни работи;
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часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до
изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите му;
Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи.
Своевременно информиране Възложителя за хода на строителството и
възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното разрешаване.
Освен това, Технически ръководител на обекта:
Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
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;
Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не
отговарят на изискванията за ЗБУТ;
Незабавно уведомява управителя 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:
планирането и безопасното извършване на разрушителни дейности, чрез
предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите,
изделията и оборудването;
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;
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;
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 сигналист;
б)
местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките,
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира
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 използване, прегледите,
почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;
- Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
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- Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.
- Планира, организира и контролира изпълнението на СМР;
- Осигурява обектите с механизация, трудов ресурс и материали;
- Подава на Експерт-Контрол по качеството за одобрение заявки до отдел Снабдяване;
- Подава и отчита заявки на утвърдените фирмени бланки;
- Отговаря за Противопожарната безопасност обекта;
- Осигурява Здравословни и безопасни условия на труд на обекта и следи за спазването
на Инструкциите за БЗР при извършване на СМР на обекта, воденето на инструктажите
на работниците и отбелязването им в книгите за начален и ежедневен и периодичен
инструктаж;
- Участва в качествения контрол на обекта.
Експерт-Електроинженер
Управлява и ръководи работата на екипите занимаващи се с електро-частта;
Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа на дейностите по
изпълнението на електроинсталации;
Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с
техническия проект по част Електро;
Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите по част
Електро;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за наличие на
пропуски и грешки в проекта по част Електро и даване на предложения за тяхното
отстраняване;
Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и техническите спецификации по част Електро;
Подпомага Технически ръководител на обекта в съгласуването на актовете,
протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови
актове;
Подпомага Технически ръководител на обекта за осъществяването на контрол за
хода на изпълнение на СМР по своята част, съгласно графика на изпълнение, оценка
забавата, ако има такава;
Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за
представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от
контролните изпитания за влаганите в строежа ел. материали и съоръжения и
съответствието им с нормите на безопасност;
Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи по част
електро;
Участие при провеждане на всички единични проби по част електро, комплексни
изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в
експлоатация;
Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до
изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите му по своята част;
Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за хода на
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строителството и възникналите проблеми по част Електро и даване на предложения за
тяхното разрешаване.
Експерт-Инженер Отопление, Вентилация и Климатизация
Управлява и ръководи работата на екипите занимаващи се с ОВК-частта;
Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа на дейностите по
изпълнението на ОВК инсталациите;
Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с
техническия проект по част ОВК;
Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите по част
ОВК;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за наличие на
пропуски и грешки в проекта по част ОВК и даване на предложения за тяхното
отстраняване;
Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и техническите спецификации по част ОВК;
Подпомага Технически ръководител на обекта в съгласуването на актовете,
протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови
актове;
Подпомага Технически ръководител на обекта за осъществяването на контрол за
хода на изпълнение на СМР по своята част, съгласно графика на изпълнение, оценка
забавата, ако има такава;
Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за
представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от
контролните изпитания за влаганите в строежа ОВК материали и съоръжения и
съответствието им с нормите на безопасност;
Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи по част
ОВК;
Участие при провеждане на всички единични проби по част ОВК, комплексни
изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в
експлоатация;
Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до
изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите му по своята част;
Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за хода на
строителството и възникналите проблеми по част ОВК и даване на предложения за
тяхното разрешаване.
Експерт-ВиК инженер
Управлява и ръководи работата на екипите занимаващи се с ВиК-частта;
Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа на дейностите по
изпълнението на ВиК инсталациите;
Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с
техническия проект по част ВиК;
Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите по част
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ВиК;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за наличие на
пропуски и грешки в проекта по част ВиК и даване на предложения за тяхното
отстраняване;
Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и техническите специфшсации по част ВиК;
Подпомага Технически ръководител на обекта в съгласуването на актовете,
протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови
актове;
Подпомага Технически ръководител на обекта за осъществяването на контрол за
хода на изпълнение на СМР по своята част, съгласно графика на изпълнение, оценка
забавата, ако има такава;
Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за
представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от
контролните изпитания за влаганите в строежа ВиК материали и съоръжения и
съответствието им с нормите на безопасност;
Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи по част
ВиК;
Участие при провеждане на всички единични проби па част ВиК, комплексни
изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в
експлоатация;
Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до
изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите му по своята част;
Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за хода на
строителството и възникналите проблеми по част ВиК и даване на предложения за
тяхното разрешаване;
`
Експерт ЗБУТ има за задача да:
Да организира работата по установяване и оценка на професионалните рискове, в
т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за намаляване и предотвратяване
на риска за живота и здравето на работещите;
Да разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Да
изготвя оценки и становища относно съответствието с изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекта, производства,
технологии, работно оборудване и работни места;
Да изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
Да провежда проучване на мнението на работещите и служителите относно
условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
Да анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за
тяхното намаляване и предотвратяване;
Да създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация; Да
подготвя доклади и анализи, съхранява писмени и електронни файлове;
Да консултира и координира работата на длъжностните лица и служителите при
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реализиране задълженията им по осигуряване на ЗБУТ ;
Да предприема мерки по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при
констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, изграждането и
функционирането на система за контрол;
Да извършва инструктажи по безопасност и хигиена на труда на новопостъпващия
персонал, както и периодични обучения за опресняване на знанията по ЗБУТ на
персонала на фирмата;
Да контролира правилното прилагане на нормативните актове в областта на
трудовите правоотношения и правилата за безопасност и здраве при работа във фирмата;
Да организира снабдяването на работещите при специфичен характер и
организация на труда с работно облекло, колективни и индивидуални средства за защита
и контролира тяхната наличност, изправност и редовно ползване;
Да предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения на съответните
длъжностни лица, като информира Управителя, и предлага съответните мерки, в т.ч. за
налагане на санкции на виновните длъжностни лица;
Да спира машини, съоръжения и работни места при констатирана непосредствена
опасност за живота и здравето на работещите, като незабавно информира за това прекия
ръководител и съответното длъжностно лице, за предприемане на мерки и отстраняване
на опасностите.
Експерт „Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи“
Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа на дейностите по
изпълнението на електроинсталации;
Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с
техническия проект по част Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи;
Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите по част
Електро;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за наличие на
пропуски и грешки в проекта по част Пожарна и аварийна безопасност и охранителни
системи и даване на предложения за тяхното отстраняване;
Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни
проекти и техническите спецификации по част Пожарна и аварийна безопасност и
охранителни системи;
Подпомага Технически ръководител на обекта в съгласуването на актовете,
протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови
актове;
Подпомага Технически ръководител на обекта за осъществяването на контрол за
хода на изпълнение на СМР по своята част, съгласно графика на изпълнение, оценка
забавата, ако има такава;
Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за
представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от
контролните изпитания за влаганите в строежа ел. материали и съоръжения и
съответствието им с нормите на безопасност;
Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи по част
Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи;
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Участие при провеждане на всички единични проби по част електро, комплексни
изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в
експлоатация;
Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до
изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите му по своята част;
Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни
органи;
Своевременно информиране на Технически ръководител на обекта за хода на
строителството и възникналите проблеми по част Пожарна и аварийна безопасност и
охранителни системи и даване на предложения за тяхното разрешаване.
Експерт-Контрол по качеството има за задача да:
- Съвместно със Специалист ПТО изготвя формата на необходимите документи за
отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги
представя за одобрение от Възложителя;
Контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от Надзора,
наличието на необходимите придружаващи документи за качество, съответствие на
количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди;
Контролира използването на разрешени от производителя методи за разтоварване
и начин на складиране на материалите;
Контролира правилното заприходяване на доставените материали в дневната
програма;
Контролира правилната технологична последователност на строителните процеси
и методите на работа;
Контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и проводи;
Изготвя отчети за резултатите от извършените проверки и ги предава на
Управителя; в случай на несъответствие незабавно уведомява Управителя.
За периода на строителство ще бъде назначен Специалист ПТО със следните задачи:
Съвместно с Технически ръководител на обекта и Експерт-Контрол по качеството
изготвя формата на необходимите документи за отчитане на строителството и помощни
документи към актовете за плащания и ги представя за одобрение от Възложителя;
Отговаря за събиране и класифициране на информацията от отчетите от
извършената работа;
Отговаря за точното и навременно съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, протоколи за изпитвания и дезинфекция, бетонови и заваръчни
дневници;
Отговаря за точното и навременно съставяне на измервателни протоколи и други
помощни документи към актовете за плащане;
Отговаря за събиране, описване и подреждане на всички документи за материали
(сертификати, декларации, протоколи от изпитвания и др.);
Отговаря за събиране, описване и подреждане на протоколи от лабораторни
изпитвания;
Отговаря за събиране, окомплектоване и представяне на всички необходими
документи за подписване на Протокол Образец 15 до въвеждане на обекта в
експлоатация;
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Участва в срещи с представители на Възложителя и Надзора относно подписване
на съставени документи.
Осигуряване на материални ресурси - стр. материали, продукти и др. Организация
на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали
Контрол на влаганите материали и окомплектовки
Експерт-Контрол по качеството ще изпълнява контрол върху всички материали.
Експерт-Контрол по качеството заедно с Технически ръководител на обекта,
подпомаган от Експерт-Електроинженер; Експерт-Инженер Отопление, Вентилация
и Климатизация; Експерт-ВиК инженер, Експерт „Пожарна и аварийна безопасност
и охранителни системи“ ще извършват входящ контрол на материалите, доставени
директно на обекта. В зависимост от изискванията на работната документация
Технически ръководител на обекта ще извършва контрол по време на строителството и
краен контрол на обекта. Ако по време на входящият контрол на материалите и
окомплектовката, Технически ръководител на обекта констатира несъответствие, той
ще действа съобразно инструкции и процедури.
Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и несъответствия
в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, Управителя ще спре
работата и ще разпореди незабавно отстраняване на несъответствията.
При необходимост се предприемат коригиращи и превантивни действия;
Всички производствено-технически процеси трябва и ще се изпълняват съгласно
предоставената работна документация и разработените технологични инструкции.
В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на
техническата документация суровини, материали и окомплектовка.
Планът за използване на материалите включва следните аспекти:
 Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали
- Дружеството е създало и внедрило контрол, съгласно изискванията на стандартите.
Контролът е необходим, за да се гарантира, че закупеният продукт, материал или услуга
удовлетворяват определените в офертата изисквания за закупуване. Контролът на
качеството на закупуваните продукти и материали се извършва: - чрез извършване на
подбор и одобряване на Доставчици на продукти, материали и услуги.
Сключване на Допълнително споразумение с доставчиците за осигуряване на ЗБУТ и
опазване на околната среда.
- На входящ контрол за качество, безопасност и възможността им да не замърсяват
околната среда подлежат всички доставени материали и стоки.
 Входящия контрол на закупените продукти се извършва:
- Доставките от материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за
качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, ще се предават от
снабдителя и получават от техническия ръководител, който извършва проверка на
качеството и количеството на получените материали и съответствието им с
придружаващите документи. Всяка доставка, непосредствено след получаването и и
извършване от Експерт-Контрол по качеството и Технически на необходимите
предварителни проверки, ще се подрежда в складовете на обекта. При констатиране на
некачествени материали, същите ще бъдат връщани веднага на Доставчика и ще бъдат
заменени.
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- Документа за качество ще се съхраняват от Експерт-Контрол по качеството. Листът за
безопасност ще се предаде от Експерт-Контрол по качеството през Технически
ръководител на обекта на изпълнителите за запознаване и спазване. Ако при проверка
се установи, че материалът не отговаря на изискванията за качество или безопасност,
Технически ръководител на обекта ще информира Експерт-Контрол по качеството,
който връща закупените материали веднага на Доставчика.
 Качеството на закупените материали/ услуги се осигурява чрез:
- еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и
показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходимо
чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на
продукта;
- подходящ избор на доставчик/ подизпълнител;
- договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени изискванията към
количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта
(наличие на "Декларация за съответствие" или „Декларация за експлоатационни
показатели“);
- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти,
съгласно изискванията на настоящата процедура.
 Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги
се извършва въз основа на следното:
- за извършване на СМР - въз основа на проектната документация и на изискванията на
сключения с Възложителя, договор;
- за други спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените договори;
С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените Доставчици,
същите се подлагат на периодична оценка при Преглед от Управителя и при
необходимост. При оценяването на доставчиците се разглежда следната информация:
анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги;
анализ на регистрираните несъответствия по време на изработването на
продуктите или рекламации на Възложителя, дължащи се на несъответстващо на
определените изисквания, качество на доставените материали / - докладват се от
Експерт-Контрол по качеството.
 Контрол при съхранение на материалите по време на производствения
процес.
Необходимите материали за изграждане на обекта се доставят директно на обекта, където
се организират временни приобектови складове/площадки. Преди ползването им същите
се подлагат на контрол.
Експерт-Контрол по качеството и Технически ръководител на обекта контролират
всички строителни материали, които ще се складират на определените за целта места.
Завършени видове работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата
документация и съобразно вида им се предават на Възложителя с Актове и Протоколи,
съгласно Наредба №3 /31.07.2003 г. "Съставяне на актове и протоколи по време на
строителството".
 Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и
складирането
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Контрол при доставката и транспортирането на материалите се осъществява от ЕкспертКонтрол по качеството и Технически ръководител на обекта.
Технически ръководител на обекта контролира използването на материали и смеси, да
става само съгласно указанията за употреба и депониране.
Продуктите, изделията и оборудването да се доставят на строителната площадка, след
като тя е подготвена за съхранението им. Товаро-разтоварните работи и временното
приобектово складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и други да се
извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или
падане. Строителните продукти, оборудването и други да се транспортират и складират
на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите
за експлоатация.
Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи
изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация
(приемане) на СМР за обновяване на сградата, ще се удостоверяват със съставяне и
подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изисквания към материалите, влагани в строителството
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете, на строителни продукти
които съответстват на европейските технически спецификации, ще имат СЕ маркировка
за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за
прилагане, изготвени на български език.
На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградата и само
такива, които са заложени в проектите на сградата със съответните им технически
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи,
определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на
строежа.
За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне
основното изискване по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ за икономия на енергия и
топлосъхранение - енергийна ефективност, като евентуален изпълнител ще представим
мостри. Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа. В
строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на
изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителя предварително
ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи,
изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект ще бъде
съгласувана и приета от възложителя.
Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане
на Възложителя.
Изисквания относно опазване на околната среда
При изпълнение на строителните и монтажни работи, ще се ограничат действията в
рамките само на строителната площадка.
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След приключване на строителните и монтажни работи ще се изтегли цялата
механизация и не вложените материали и площадката ще се остави чиста от отпадъци.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Противопожарна
безопасност.
Предвидени са следните мерки, способи и методи на организацията по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност в етапа на
изпълнение на СМР за целия срок на строителството, с които се цели безопасното и
успешно реализиране на предвидените за изпълнение мерки, както следва:
Мерки за осигуряване на безопасността преминаващите автомобили и работниците
на обекта. Посочени са правилници, стандарти, наредби и норми, които дружеството се
задължава да спазва по време на строителството.
Мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта.
Всички работници ще бъдат снабдени с необходимите лични предпазни средства и
работно облекло по списък, утвърден от работодателя;
Няма да се допускат до работа лица, които нямат нужната правоспособност и
квалификация с оглед на извършваната работа;
Няма да се допускат на работа работници, които не са инструктирани за
конкретния вид работа;
Няма да се допуска работа с технически неизправни съоръжения, машини и
инструменти;
Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще
бъдат заземени по съответно установения нормативен ред;
Работещите ще бъдат защитени срещу поражение от ел. ток по реда на Наредба
№3 от 09.04.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;
Ще се допуска използването само на изправни агрегати, машини и инструменти
със степен на защита, отговаряща на класа на работната среда;
Работещите с въздушни компресорни инсталации и уредби ще бъдат снабдени с
ЛПС, съгл. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и труд при
работа с въздушни компресорни инсталации и уредби;
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката
на риска ще се изготвят инструкции, изискващи се по чл.16, т.1-в и по чл.19 от Наредба
№2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места;
Всички подходи и работни площадки ще се обезопасяват с необходимите
парапети, прегради и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен
знак, съответстващ на изискванията на Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, изд.
от МТСП, МИС и МВР, бон. ДВ. бр.З от 13.01.2009г.;
На видни места, в зоните с повишен риск за ползвателите на сградата, ще се
поставят предупредителни табели;
Монтираното скеле ще се обезопасява с предпазна мрежа;
Няма да се допуска съхранение на материали, на места които не са предназначени
за тази цел;
Всички отпадъци ще се изнасят от обекта своевременно;
Успешното реализиране на обекта включва в себе си дейности, свързани с координация и
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мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху
аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
Мониторингът следва да се извърши от специално формиран екип, включващ, освен
Експерт ЗБУТ и участие на Възложителя. Важна стъпка в реализацията на обекта е
извършването на периодичен мониторинг и оценка на постигнатия напредък в
изпълнението на заложените цели и предприемането на коригиращи и превантивни мерки
при необходимост. Отговорността за това е на Изпълнителя, който ще осъществява
ефективен мониторинг и ще осигури публичност и прозрачност на постигнатите
резултати и идентифицираните проблеми върху аспектите на ежедневието по време на
изпълнението на договора.
Чрез мониторинга на изпълнението Експерт ЗБУТ ще предоставя достъп до подходяща
и своевременна информация за цялостния напредък към постигане на резултатите от
прилагането му.
Резултатите от мониторинга включват констатации, изводи, препоръки и поуки,
извлечени от опита на Изпълнителя. Препоръките могат да бъдат използвани за
подобряване на процеса на вземане на последващи превантивни мерки и правилни
решения. Процесът на провеждане на мониторинг и наблюдение на изпълнението ще се
реализира при спазването на следните основни принципи: - Всеобхватност на обекта на
мониторинг; Откритост и прозрачност; Независимост и безпристрастност;
Взаимен контрол, взаимоинформираност, координация и взаимопомощ в действията на
субектите на вътрешния мониторинг; Наличие на ясни правила и процедури за
провеждане на мониторинг; Партньорство и взаимодействие с всички заинтересовани
страни.
Източниците на информация ще се изисква да бъдат достоверни и да предоставят
достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на
изпълнението на конкретни дейности и постигане на дефинираните резултати.
Събирането на данни и анализи ще се планират предварително. Във възможно най-голяма
степен ще се разчита на наличните източници, тъй като те най-лесно могат да бъдат
включени в процеса. Главното предизвикателство при мониторинга е да се събере,
съхрани и използва информация, която служи за оценка на различни нива. В крайна
сметка, мониторингът трябва да бъде многофункционален, така че информацията,
генерирана на едно ниво, да бъде полезна и на други равнища. Такива източници на
информация (документи) ще бъдат:
Отчети за изпълнението на политиката за управление на обекта;
Отчети от отделните етапи по време на изпълнението на строителния обект;
Справки за реализирани мерки и инициативи;
- Решения на работния екип.
Постоянният мониторинг върху аспектите на ежедневието, осъществяван от Експерт
ЗБУТ по време на изпълнението на договора е предпоставка за успешното изпълнение на
проекта по отношение на срок, качество и цена. Приетият подход за организация и
мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху
аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора ще съответства на
актуалните нормативни изисквания и ще бъде предварително съгласуван с Възложителя.
При изпълнение на строителството, Дружеството ще се съобразява с всички изисквания и
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ще извършва засилен контрол при изпълнение на обекта. Лицата, извършващи
строителните работи ще съгласуват предварително дейността си по строителството
съобразявайки се с техническата документация и изискванията на Възложителя.
Дружеството незабавно ще осведоми съответните заинтересовани страни и ще предложи
техническо решение за решаване на всеки възниквал проблем. Всички последващи
действия ще бъдат координирани и съгласувани с инженерно-техническия екип и
представителите на Възложителя
Места със специфични рискове и изисквания по БЗ, за които Експерт ЗБУТ ще
следи:
Местата със специфични за строежа рискове са: - Работа край участък с автомобилно
движение; Работа на височина; Работа със заваръчни средства; Работа с режещи и
пробивни машини и инструменти; Работа с ел.инсталации и уреди; Работа при използване
на работно оборудване; Работа с и около автокран и др. строителни машини; Работа с
повдигателни и монтажни машини и средства; Работа с бои, химикали в затворени
помещения; Работа с горещи материали (асфалтови и битумни смеси); Работа на
изкуствено осветление.
Схема за места на инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, платформи ,
люлки и стълби, за които Експерт ЗБУТ ще следи: Скелетата, подпорите и временните
опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат
да издържат, действащите върху тях натоварвания, и да се предотврати случайното им
деформиране или задвижване.
Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с
определено място за оказване на първа помощ.
Схема и вид на сигнализацията за бедствия , аварии, пожар или злополука, с определено
място за откриване на Първа помощ - Изработват се преди започване на СМР, съгласно
конкретната ситуация при спазването на Наредба №4 за знаците и сигналите за
безопасност на труда и противопожарната ограда.
При възникнала ситуация, свързана с бедствие, авария, пожар или злополука, освен
съответните служби /РСПАБ, Спешна и неотложна медицинска помощ, РДВР и др./,
незабавно следва да се уведомяват следните длъжностни лица: Възложител, Консултант
/строителния надзор/, Строител, Проектант, Координатор по безопасност и здраве в етапа
на инвестиционното проектиране, Координатор по безопасност и здраве в етапа на
строителството.
Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на
работещите и на намиращите се на строителната площадка, за които Експерт
„Пожарна и аварийна безопасност и охранителни системи“ и Експерт ЗБУТ ще
следят:
При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба 2, като за целта на
необходимите места се поставят указателни знаци.
На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват
евакуационните пътища.
На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за: Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ; -Телефонен номер и адрес на „Спешна
медицинска помощ“; -Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“-спасителна
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служба.
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на
СМР, включително за местата със специфични рискове, за които Експерт ЗБУТ ще
осъществява контрол:
Машините, съоръженията и оборудването ще се използват само в съответствие с
инструкциите на производителите, когато са добре укрепени и са в изправност.
Строителните машини, допускани до площадката ще бъдат с паспорт и съответни
инструкции, когато това е предвидено от доставчика.
Забранява се използване на строителни машини уреди и съоръжения извън
предназначението им.
Забранява се използване на строителни машини уреди и съоръжения от хора, които не са
упълномощени за това и не са инструктирани.
Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с
изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или
светлинна оперативна сигнализация.
При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, да се подават
предупредителни сигнали, видът, редът и начинът на подаване, на които, да се урежда от
инструкции, разработени от строителя.
Забранява се използването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР,
които не са обезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени в
инструкциите им за ползване и в Правилника за безопасност на труда при експлоатация
на електрически уредби и съоръжения.
Забранява се наличието на хора и техника вътре в периметъра на опасната зона на
машините.
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната
площадка, трябва да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване
на предвидените СМР;
Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни
машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети
мерки за безопасност.
Опасните зони около строителните машини, извършващи строителни дейности, 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.
Едновременна работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на
машини, теглени от влекачи, се извършва при наблюдение на определен за целта човек,
който подава сигнали на водачите за работата им.
Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не
по- голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.
Забранява се на строителните машини да работят по скатове с наклон по голям от
допустимия.
Преди да се започне работа със земекопни машини, участъкът, в който ще се работи,
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трябва да се почисти от чужди предмети - дървета, пънове, камъни, остатъци от метални
конструкции, които могат да попречат на машините и да причинят счупване или
обръщане. Не се разрешава отстраняването на тези предмети когато машината е в
движение.
При приемане и предаване на строителните машини трябва да се проверява изправността
на всички механизми.
Прегледът и ремонтът на механизмите върху стрелата на строителните машини става при
спуснато положение на земята, като работниците работещи на стрелата трябва да бъдат
вързани с колани.
Бутилките за сгъстен въздух при дизеловите багери трябва да имат надписи “бутилката е
за въздух” - за да не стане грешка и да се постави бутилка с кислород. Не се допуска
загряването на бутилката с огън за повишаване на налягането в същата.
При товарене на пръста на камиони, трябва така да се постави камиона, че лъжицата на
багера да не минава над кабината на камиона.
При извършване на работи около кабели или в близост до тях, кабелите се изключват от
напрежението.
Експерт ЗБУТ стриктно ще се ръководи от предвидените в проекта по част ПБЗ
мероприятия и направените предписания и инструкции, като:
1.
Демонтажни работи
1.1
Преди започване разрушаването/разбиването/демонтажа на елемент или
съоръжение строителят проверява дали:
продуктите, от които са изградени, съдържат опасни за здравето или сигурността
на работещите и населението вещества или лъчения;
в тях няма опасни за работещите и населението вещества или лъчения.
1.2
Когато опасностите вследствие на разрушаването не могат да бъдат избегнати,
строителят взема подходящи мерки за защита на здравето и живота на работещите и
засегнатите лица и за опазване на околната среда.
1.3
Работещите по разрушаването на сгради или съоръжения трябва да са специално
инструктирани и обучени за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с
машини.
1.4
Всички годни за нова употреба продукти след събарянето се обезопасяват и
складират съгласно изискванията за безопасно съхранение.
1.5
Работниците да са снабдени с каска, защитни очила, шумофони, противопрахови
маски, плътно работно облекло, затворени обувки с метална шина в подметките.
1.6
В организацията на работа да не се предвижда целодневна работа на един
работник с ръчен къртач.
2.
Изпълнение на строителни изолации
2.1 Изолационните работи се изпълняват, след като Технически ръководител на обекта
и бригадирът са осигурили необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на
отрови, летливи вещества и прах, отделени от използваните продукти, както и срещу
термични или химически обгаряния и падане от височина.
2.1а. Битумните разтвори, органичните разтворители и съдовете от тях се съхраняват в
пожаробезопасни помещения с ефективна вентилационна инсталация и с
взривобезопасно осветление.
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2.16. Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи
помещения по такъв начин, че да не замърсяват околната среда, както и в съответствие с
указанията на производителя.
2.2
Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване Технически
ръководител на обекта осигурява изключване на захранването на електродвигателите,
на работните му механизми (когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара,
технологични разтвори или други вещества – поставяне на сигурно затварящи ги
средства.
2.3
След преустановяване или завършване на грундирането или нанасянето на
битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове те се означават с
табели и се забранява достъпът до тях. Работата се възобновява по нареждане на
техническия ръководител след намаляване концентрацията на химичните агенти във
въздуха най-малко до граничните стойности.
2.4
При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично
оборудване не се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване
върху тях.
2.5
Топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване, намиращо се
под налягане, се извършват само след осигуряване на необходимите мерки по
безопасност от експлоатационното дружество.
2.6
Не се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на тяхното
хидравлично или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които
има стърчащи проводници.
2.7
При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други
видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им
съхранение и използване.
2.8
При работа с битумни смеси се спазват следните изисквания:
2.8.1. Горещата битумна смес се доставя до работните места по битумопровод
или по механизиран начин в предназначени за целта метални съдове с
плътно затварящи се капаци;
2.8.2. Ръчно пренасяне на гореща битумна смес се извършва в закрити метални
кофи с дръжки за носене и безопасно изливане с обем до 20 1;
2.8.3. Съдовете за битумна смес се напълват не повече от 3/4 от обема им, а при
ръчно пренасяне - 2/3 от обема им, и се поставят на места, където са
осигурени срещу падане или преобръщане.
2.9
За загряване на битумни смеси се използват котли в изправно състояние с плътно
затварящи се негорими капаци. Те се напълват не повече от 3/4 от обема им, а битумът,
поставян в котела, трябва да е сух.
2.10 Котлите за стопяване на битум се разполагат на разстояние най-малко 25 m от
сгради и съоръжения и на разстояние най-малко 15 m от горими или взривоопасни
материали или складиран битум.
2.11 При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни
смеси (разтопен битум и др.) се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под
работните места хора.
2.12 При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за
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работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се
проверяват за херметична изправност.
2.13 Не се допуска едновременно грундиране и заваряване на рулонен продукт.
3.
Изпълнение на торкрет и мазилки
3.1
При работа с торкретни и мазачески машини се осигурява двустранна връзка
между машиниста и работещия с разпръсквателната дюза.
3.2
Не се допуска работещите с накрайника по време на работа, престой при
задръстване на проводите, както и при повреди в инсталацията, да го насочват към себе
си или към други лица. Преди започване и след завършване на работа накрайникът се
държи насочен надолу.
3.3 При запушване на маркучите и пистолета работата се преустановява и почистването
им се извършва при изключена машина.
3.4
Преди отстраняване на повреда в инсталацията налягането й се изравнява с
атмосферното, след което се допуска сваляне на въздушната клапа и тръбния
разклонител.
4.
Изпълнение на облицовки и остъкляване
4.1
Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се
извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 ш едно от друго.
4.2
При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро
механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата.
4.3
Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се
ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.
4.4
Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността
им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.
4.5
Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със
стъкла се извършват по инструкция за безопасност и здраве.
4.6
Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както
и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла.
4.7
Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на
определени за целта места.
5.
Извършване на бояджийски работи
5.1
Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по
повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при
изключено напрежение.
5.2
Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната
площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя.
5.3
Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се
извършва във вентилирани помещения.
5.4
Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски
покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при
осигурено проветряване.
5.5
Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се
движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
5.6
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бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно
лице, контролиращо спазването на изискванията за ПБ.
6.
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа на
височина и на които трябва да отговарят скелетата.
Осигуряване на защитата срещу падане още на фаза проектиране е един от найефективните начини за елиминиране и контрол на този риск. При планиране на мерките
за защита от падане е необходимо приоритетно да се залагат мерки, елиминиращи риска
при източника на възникването му. Ако това е невъзможно, следва да се предвидят
колективни средства за защита и едва накрая се прибягва до използване на лични
предпазни средства (напр. ограждания, скелета, платформи и/или предпазни (защитни)
мрежи).
На места където е невъзможно да се приложат колективни методи за защита срещу
падане, да се предвидят следните мерки:
подходящи точки за закрепване, закачване на лични предпазни средства-колани и
др.;
използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани,
захванати към устойчива и здрава конструкция;
хоризонтални / вертикални осигуряващи въжета, монтирани преди започване на
работа; съоръжения за задържане при падане - мрежи, козирки и др.;
Специално внимание при СМР трябва да се обърне на риска от падане от височина в
резултат загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи или движещи се или
недобре закрепени предмети и съоръжения. В тази връзка мерките за защита от падащи
предмети трябва да се прилагат успоредно с мерките за защита срещу падане от височина
и да се съобразяват с тях. Необходимо е да се определят местата и видовете дейности,
където рискът от падане от височина може да възникне.
Такива места, дейности, машини и съоръжения са: покриви, контури на сгради,
повърхности, намиращи се на височина над 1,5м и отвори в тях; скелета; преносими
стълби; строителни подемници и приемните им площадки; монтажни и демонтажни
работи на скелета и други съоръжения; временни и постоянни работни платформи;
рампи; инсталационни шахти; стенни отвори, денивелация на земната повърхност,
траншеи и изкопи; извършване на зидаро-мазачески работи над нивото на главата,
изискващи използването на приспособления; монтаж на външни фасадни елементи;
почистващи операции по фасадата и прозорците. Паданията от височина се
предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждания), които са достатъчно
високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за
ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.
Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се
допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения. Около и
под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) да се монтират
предпазни козирки, проходи, ограждания и предпазни мрежи.
Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче,
обезопасени срещу падане.
За работа на височина се допускат само лица, преминали съответния медицински
преглед.
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Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти,
кофражни елементи, инструменти и др.) да се извършват предимно по механизиран
начин. Не се допуска ръчно издигане и сваляне на всякакъв вид товари чрез хвърляне,
ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и
др.
Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната
площадка да имат достатъчна здравина и да се обезопасяват и използват така, че да
предпазят хората от падане или от падащи предмети.
Изисквания при подготовка за работа
1
За извършване на СМР на височина се използват скелета, които имат инструкция
от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и
изисквания за безопасна работа.
2
Скелета, които не отговарят на по-горните изисквания, както и тяхната
комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и
оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.
3
Състоянието на скелетата да се проверява от Технически ръководител на обекта
и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от
строителя интервали.
4
При констатиране на неизправност да не се започва работа. Когато неизправността
се установи по време на работа, тя се преустановява.
5
Не се допуска:
използване на скелета, когато:
а)
не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на
производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или
съоръжението;
б)
имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
в)
разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от
0,2м;
- натоварване на който и да е елемент от скелетата по начин, непредвиден в проекта или
инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;
- складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата извън определените в
инструкцията за експлоатация или проекта места;
- укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не
е предвидено в съответния проект;
- поставяне на стъпките на скелетата върху случайни опори или върху конструктивни
елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;
- подлагане под стъпките на Стойките на скелетата на нестабилни подложки (тухли,
камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от
техническия ръководител съобразно конкретните условия.
Мерки за опазване на околната среда – подробно са представени предвидените мерки,
свързани с:
Извозване и депониране на строителни отпадъци
Задължения на строителя за изпълнението на нормативните изисквания за
управление на строителни отпадъци
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

28

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

Опазване на околната среда
За завършване на обекта, предаването му на Възложителя и постигане на
проектните показатели са предвидени и представени следните мерки, способи и
методи на организация:
 След приключване на строителните и монтажните работи по обекта, ще се
предприемат необходимите действия за изтегляне на цялата механизация и
съоръжения от временното строителство и не вложените материали и оставяне на
площадката чиста от отпадъци. Управителя ще нареди демобилизация от
завършения обект и ще възложи на Експерт ЗБУТ да организират
демобилизацията на човешки, технически и материални ресурси от площадките.
 Подробно са представени изискванията за провеждане единични и комплексни
изпитания по електроинсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, като са
посочени и конкретните отговорници, както следва:
Необходими
изпитвания
на
електроинсталации-отговорник
ЕкспертЕлектроинженер;
Изпитване на ВиК инсталации- отговорник Експерт-ВиК инженер
Изпитване на ОВК инсталации- отговорник Експерт-инженер Отопление,
Вентилация и Климатизация
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБАВЯНЕ ИЛИ
ЗАКЪСНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕРКИ КОИТО СЕ
ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАЕДНО С СНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАКЪСНЕНИЯ
Представен е анализ, включващ – аспекти на проявление, вероятност от възникване,
степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускане и мерки за преодоляване
на следните рискове:
Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите
 Продължителни лоши метеорологични условия в периода на същинското
строителство, поради които би се удължил срока за изпълнение на
дейностите.
 Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и
технологично оборудване при следващи доставки в периода на същинското
строителство;
 Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 от 22.03.2004 год. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, довели до временно спиране
на обекта
 Аварии на подземни комуникации
Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение
 Видове СМР и дейности: - Представени са в табличен вид, в съответствие с
количествените сметки, с посочване на видовете дейности по съответната част и
предвидени количества.
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА
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ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ.
 Мотиви за избраната технологична последователност на строителния процес
и предложения срок за изпълнение, при съобразяване с нормативните
изисквания, изискванията на проекта и предназначението и спецификите на
сградата. Възможност част от строително-монтажните дейности да се
изпълняват паралелно с работния процес.
 Подробно описание на последователността, взаимообвързаността и
продължителността на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата
обществена поръчка.
ДЕЙНОСТ - „ ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ( ОБРАЗЕЦ 2 )“ - Протокол за откриване
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с
продължителност 1 ден - (от ден 1 до ден 1) - ангажирани с изпълнението й са
представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителен надзор и др.
ДЕЙНОСТ - „ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА - ВРЕМЕННО
СТРОИТЕЛСТВО ( ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНА ОГРАДА,
ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ, ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ, МОНТАЖ НА
ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, ДОСТАВКА ФУРГОНИ И ДР. ), с продължителност 11
дни - (от ден 1 до ден 11)- ангажирани с изпълнението й са средно 4 броя работници, като
последния ден са предвидени двама работника за почистване от строителни отпадъци
около строителната площадка.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" / РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪЩ.
СГРАДИ - обхващащи „РАЗРУШАВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С
БАГЕР“ , „РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ“ и „НАТОВАРВАНЕ И
ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ“ с
продължителност 27 дни - (от ден 6 до ден 32) - ангажирани с изпълнението й са средно
10 броя работници, като предвид спецификата от демонтажните работи в даден момент се
увеличава броя на работниците.
ДЕЙНОСТ - „ ИЗСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА“ с продължителност 1 дни - (от ден 8 до
ден 8) ангажирани с изпълнението й са средно 2 броя работници, дейностите се
изпълняват преди стартиране на изкопните дейности.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" / ПОДПОРНА СТЕНА“ предвид
необходимостта от изпълнение на подпорна стена, се стартира с „ТЕСЕН ИЗКОП 0.6-1.20
СКАЛНИ ПОЧВИ С БАГЕР В НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, „ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА
ШИРИНА ОТ 1.20 ДО 4.ОМ. В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В СКАЛНИ
ПОЧВИ С КЪРТАЧ“ с обща продължителност 7 дни - изпълнявана на етапи (от ден 9 до
ден 11, от ден 32 до ден 34, от ден 55 до ден 55 ) - ангажирани с изпълнението й са средно
5 броя работници. Дейностите се изпълняват преди конструкция на ламели и усилваща
стена.
ДЕЙНОСТ - „ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ДО 10 КМ РАЗРИВАНЕ
ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО с обща продължителност 7 дни - изпълнявана на етапи (от ден
9 до ден 11, от ден 32 до ден 34, от ден 55 до ден 55 ). Дейностите се изпълняват
паралелно със стартирането на изкопните дейности.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12.5, ПОДЛОЖЕН ЗА
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СТЕНА“ с продължителност 1 ден - (от ден 12 до ден 12) - ангажирани с изпълнението й
са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - ЧЕТНИ
ЛАМЕЛИ“ и „ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ
КОНСТРУКЦИИ - ЧЕТНИ ЛАМЕЛИ“ с продължителност 9 дни - (от ден 13 до ден 21) ангажирани с изпълнението и са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН
НАСИП“ и „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИЛЦ ЗА ДРЕНАЖ“ с продължителност 2
дни - (от ден 21 до ден 22) - ангажирани с изпълнението й са средно 2 броя работници.
Определени са няколко дни преди изпълнение на бетонови работи, на строителната
площадка да има доставка на фракция. Изпълнението на насипните работи ще започне,
както е по проект и график, веднага след изпълнение на първи подетап на четните
ламели.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНА - ЧЕТНИ
ЛАМЕЛИ“ с продължителност 2 дни - (от ден 22 до ден 23) - ангажирани с изпълнението
й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - ЧЕТНИ
ЛАМЕЛИ“ – уточнение - „Разваляне на кофраж“ с продължителност 1 ден - (от ден 26 до
ден 26) - ангажирани с изпълнението й са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ДРЕНАЖ“ - с
продължителност на първи подетап 1 ден - (от ден 27 до ден 27) - ангажирани с
изпълнението й са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРАМБОВАНА ГЛИНА ОТ 5 КМ“
с продължителност на първи подетап 1 ден - (от ден 29 до ден 29) – ангажирани с
изпълнението и са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ВЛАГОЗАЩИТНА МЕМБРАНА HDPE ФОЛИО и ДОСТАВКА И
ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА Ф100ММ“ с продължителност (от ден 29 до ден
29) - ангажирани с изпълнението й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТНИ
НАСИПИ“, „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИЛЦ ЗА ДРЕНАЖ“ „ДОСТАВКА И
ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ДРЕНАЖ“ и „ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ
НАД ФИЛЦ ЗА ДРЕНАЖ“ с продължителност на етапа 2 дни - (от ден 30 до ден 31) ангажирани с изпълнението й са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ТЕСЕН ИЗКОП 0.6-1.20М.В СКАЛНИ ПОЧВИ С БАГЕР В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, „ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРОЧИНА ОТ 1.20 ДО 4.0М. В
ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ
ПОЧВИ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ“ с продължителност 3 дни под етап 2 нечетни ламели (от ден 32 до ден 34 ) - ангажирани с изпълнението й са средно
5 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ДО 10 КМ РАЗРИВ АНЕ
ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО с на втори подетап продължителност 3 дни — (от ден 32 до
ден 34 ).
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12.5, ПОДЛОЖЕН ЗА
СТЕНА“ с продължителност 1 ден - (от ден 35 до ден 35) - ангажирани с изпълнението й
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са средно 6 броя работници - втори подетап, нечетни ламели.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - НЕЧЕТНИ
ЛАМЕЛИ“ и „ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ
КОНСТРУКЦИИ - НЕЧЕТНИ ЛАМЕЛИ“ с продължителност 9 дни - (от ден 36 до ден
44) - ангажирани с изпълнението й са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНА НЕЧЕТНИ ЛАМЕЛИ“ с продължителност 2 дни - (от ден 45 до ден 46) - ангажирани с
изпълнението й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - НЕЧЕТНИ
ЛАМЕЛИ“ - уточнявам „Разваляне на кофраж“ с продължителност 1 ден - (от ден 49 до
ден 49) - ангажирани с изпълнението й са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ДРЕНАЖ“ - с
продължителност на втори подетап 1 ден - (от ден 50 до ден 50) - ангажирани с
изпълнението й са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРАМБОВАНА ГЛИНА ОТ 5
КМ.“ - с продължителност на втори подетап 1 ден - (от ден 52 до ден 52) - ангажирани с
изпълнението й са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ВЛАГОЗАЩИТНА МЕМБРАНА HDPE ФОЛИО“ и „ДОСТАВКА И
ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА Ф100ММ“ с продължителност 1 ден (от ден 52 до
ден 52) - ангажирани с изпълнението й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП
„ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИЛЦ ЗА ДРЕНАЖ „, „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ
НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ДРЕНАЖ“ и „ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ НАД ФИЛЦ ЗА
ДРЕНАЖ“ с продължителност на етапа 2 дни - (от ден 53 до ден 54) - ангажирани с
изпълнението и са средно 8 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ТЕСЕН ИЗКОП 0.6-1.20М.В СКАЛНИ ПОЧВИ С БАГЕР В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, „ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРОЧИНА ОТ 1.20 ДО 4.0М. В
ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ
ПОЧВИ“, „РЪЧЕН ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ“ с продължителност 1 ден етап 2 укрепваща стена (от ден 55 до ден 55 ) - ангажирани е изпълнението й са средно 5
броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ДО 10 КМ РАЗРИВАНЕ
ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО с на втори етап укрепваща стена продължителност 1 ден - (от
ден 55 до ден 55).
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - и
„ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ УКРЕПВАЩА СТЕНА“ е продължителност 9 дни - (от ден 56 до ден 64) - ангажирани с
изпълнението й са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНА УКРЕПВАЩА СТЕНА“ с продължителност 1 ден - (от ден 65 до ден 65) - ангажирани с
изпълнението й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ - УКРЕПВАЩА
СТЕНА“ – уточнение - „Разваляне на кофраж“ с продължителност 2 дни - (от ден 67 до
ден 68) - ангажирани с изпълнението й са средно 8 броя работници.
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ДЕЙНОСТ - „ БАРБАКАНИ PVC ТРЪБИ Ф110ММ“ - с обща продължителност 3
дни - (от ден 69 до ден 69 и от ден 44 до ден 45 ) - ангажирани с изпълнението й са средно
5 броя работници.
След стартиране на дейности по подпорната стена, на етап изкопни работи за нечетни
ламели и след приключване на демонтажните дейности, стартират дейности по изкопните
работи касаещи конструкцията на сградата.
ДЕЙНОСТ - „ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР“, „ИЗКОП ЗА
ОСНОВИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С БАГЕР“, „РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ“,
„ИЗКОП ЗА ОСНОВИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ, „ПРЕВОЗ НА ПОЧВИ НА
ДЕПО ДО 15 КМ.“, „РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР, “ - с обща
продължителност 9 дни - (от ден 33 до ден 41) - ангажирани с изпълнението и са средно
10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН ПО ОСИ Е И F – с обща
продължителност 2 дни - (от ден 42 до ден 43 ) - ангажирани с изпълнението и са средно
8 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12 В ОСНОВИ
- с обща продължителност 3 дни - (от ден 43 до ден 46 ) - ангажирани с изпълнението и
средно 8 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ И ОСНОВИ ПОД ШАЙБИ“ и
„ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ИВИЧНИ“ - с обща продължителност 4 дни - (от ден 47 до ден 50 ) - ангажирани с
изпълнението и са средно 10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ И
ПОД ШАЙБИ“ - с обща продължителност 1 ден - (от ден 52 до ден 52 ) - ангажирани с
изпълнението и са средно 10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ КОФРАЖ ЗА РАМБАЛКИ“ и „ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ
АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - РАМБАЛКИ“- с обща
продължителност 1 ден - (от ден 54 до ден 54 ) - ангажирани с изпълнението и са средно
10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА РАМБАЛКИ“- с обща
продължителност 1 ден - (от ден 55 до ден 55 ) - ангажирани с изпълнението й са средно 4
броя работници. Последващи дейности са обратен насип и залагане на канализационни
тръби.
ДЕЙНОСТ - „ МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА
ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110ММ“, „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ
ТРЪБИ РЕФ160 - ОРЕБРЕНИ„, „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ
ТРЪБИ РЕФ200 - ОРЕБРЕНИ „- с обща продължителност 6 дни - (от ден 51 до ден 51, от
ден 55 до ден 56 и от ден 58 до ден 60) - ангажирани с изпълнението и са средно 6 броя
работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАСИП ОТ БАЛАСТРА,УПЛЪТНЕНА НА ПЛАСТОВЕ С
ДЕБЕЛИНА 30 СМ., В Т.Ч. ДОСТАВКА“ и „НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК
ФРАКЦИЯ 0- 63ММ,УПЛЪТНЕН НА ПЛАСТОВЕ ЗОСМ. В Т.Ч. ДОСТАВКА“- с обща
продължителност 5 дни - (от ден 57 до ден 61 ) - ангажирани с изпълнението и са средно
8 броя работници.
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ДЕЙНОСТ - „ ВЛАГОЗАЩИТНА МЕМБРАНА ПОД АРМИРАНА БЕТОНОВА
НАСТИЛКА НА НИВО -2,95“- с обща продължителност 1 ден - (от ден 61 до ден 61 ) ангажирани с изпълнението и са средно 2 броя работници.
Продължава се с дейности, касаещи стоманобетонният скелет на сградата:
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" / КОФРАЖНИ РАБОТИ“, „ЧАСТ
КОНСТРУКЦИИ"
/
АРМИРОВЪЧНИ
РАБОТИ“
и
„ЧАСТ
,
КОНСТРУКЦИИ“/БЕТОНОВИ РАБОТИ“ на кота -2,80 до кота 11,20 - използвайки
добавки към бетона и преподпиране на плочите, с обща продължителност 100 дни - (от
ден 62 до ден 160) - ангажирани с изпълнението и са средно 11-15 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА НА ВИСЯЩА ПОКР.КОНСТР. БИЧЕН ИГЛОЛОСТЕН
МАТЕРИАЛ“, „ОБШИВКА СТЕНИ,ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ДЪСКИ
D=2.5CM“ и „НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ЗА КЕРЕМИДИ“ с обща
продължителност 59 дни - (от ден 161 до ден 219 ) - ангажирани е изпълнението и са
средно 9 броя работници.
С изпълнението на покривната конструкция, с цел оптимизиране, се стартират
дейности по Част Електро — „Районно осветление“, Част ВиК - „Външно
водоснабдяване“ и „Водопровод и канал“, включително изкопни работи.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ ЕЛЕКТРО / РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ - с обща
продължителност 20 дни - (от ден 199 до ден 218 ) - ангажирани с изпълнението й са
средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "ВИК" / ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ - с обща
продължителност 5 дни - (от ден 199 до ден 203 ) - ангажирани с изпълнението й са
средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "ВИК" / КАНАЛИЗАЦИЯ - ВЪНШНА- с обща
продължителност 5 дни - (от ден 199 до ден 203 ) - ангажирани с изпълнението й са
средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ЧАСТ "ВИК" / ИЗКОПНИ РАБОТИ-ВОДОПРОВОД И КАНАЛ- с
обща продължителност 14 дни - (от ден 199 до ден 212 ).
След направата на конструкцията, се продължава с останалите дейности по покрива:
ДЕЙНОСТ - „ ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ПОКРИВНА МУШАМА
ПО ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ“, „ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ 18/ЗСМ. ОТ
ИГЛОЛ. М-Л, ИМПРЕГНИРАНИ И
БАЙЦВАНИ“,
„ОБШИВКА
ПОКРИВИ,
КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ„ ,
„ТАБАКЕРА 80/100CM ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ „ с обща продължителност 3
дни - (от ден 220 до ден 222 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 10 броя
работници.
ДЕЙНОСТ - „ ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ“, „ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА
И РЪБОВЕ“, „ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА С РVС
ПОКРИТИЕ 280ММ“, „ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ЛАМАРИНА С PVC
ПОКРИТИЕ“,
„ДЕКОРАТИВНА
ШАПКА
НА
КОМИН
140СМ./80СМ.“,
„ДЕКОРАТИВНА ШАПКА НА КОМИН 70/80 (ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ) „ с
обща продължителност 5 дни - (от ден 223 до ден 227 ) - ангажирани с изпълнението и са
средно 10 броя работници.
С премахване на преподпирането на плочите, се стартират дейности по зидария, щурцове,
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включително пояси от плоча -2.80.
ДЕЙНОСТ - „ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 СМ
НА ВЦ Р-Р „ „ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ЧЕТВОРКИ 1/2 ТУХЛА НА ВАРОЦИМ. Р-Р
5:1:18, „ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ГЛАДКА ФУГА ОТ 10 ДО 12 ММ
И ДЕБЕЛИНА 50 ММ „ЗИДАРИЯ С ЕАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА
ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 150ММ“, „ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ
БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 100 ММ“, „ТУХЛ.
ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ
„ГОТОВИ КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ 12Х6.5Х100СМ . - ДОСТАВКА И МОНТАЖ
„ГОТОВИ КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ 12Х6.5Х125СМ . - ДОСТАВКА И МОНТАЖ „,
„ГОТОВИ КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ 12Х6.5Х200СМ . - ДОСТАВКА И МОНТАЖ“,
„КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ“,
„ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
„ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ПОЯСИ ТЕРАСИ- РЪЧНО „ с обща
продължителност 45 дни - (от ден 228 до ден 272 ) - ангажирани е изпълнението и са
средно 12 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ В ОСНОВИ 6 CM. XPS „ с обща
продължителност 10 дни - (от ден 250 до ден 259 ) - ангажирани с изпълнението и са
средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА Ф4ММ С ОТВОРИ 20/20СМ.
ЗА ОБЛИЦОВКА „ , „ИЗРАБОТКА НА МЯСТО И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТТЕЖЪК ТИП (ПО ДЕТАЙЛ)“, „ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕН
ПАРАПЕТ“ с обща продължителност 7 дни - (от ден 262 до ден 268 ) - ангажирани с
изпълнението и са средно 3 броя работници.
След изпълнение на зидария, се стартират дейности по топлоизолиране на сграда,
доставка и монтаж на дограма, част от мълниезащита преди мазилка.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ПО СХЕМА
, СЪС СТЪКЛОПАКЕТ , ЦВЯТ СЪГЛАСУВАН С ПРОЕКТАНТА, ПОДПРОЗОРЕЧНИ
ПЕРВАЗИ
PVC,
(ВЪТРЕШНИ),
ВЪНШЕН
ПОДПРОЗЕЧЕН
ПРОФИЛ
АЛУМ.ЛАМАРИНА 20СМ. с обща продължителност 15 дни - (от ден 271 до ден 285 ) ангажирани с изпълнението и са средно 13 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ ОТ ЕКСПАНДИРАН
ПОЛИСТИРОЛ D=10CM. (ВКЛ.МРЕЖА И ШПАКЛОВКА с обща продължителност 35
дни - (от ден 273 до ден 307 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 10 броя
работници.
Паралелно се стартират дейности по част електро - полагане на гофрета и проводници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА НА УЛЕЙ В ТУХЛЕН ЗИД с обща продължителност 40
дни - (от ден 285 до ден 324 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 1 брой работници.
ДЕЙНОСТ - „ ПОЛАГАНЕ ГОФР. ТРЪБА Ф 23 ПОД МАЗИЛКА, ПОЛАГАНЕ
ГОФР. ТРЪБА Ф 32 ПОД МАЗИЛКА, ПОЛАГАНЕ МОСТОВ ПРОВОДНИК 3Х1ММ2
ПОД МАЗИЛКА-ИЗБИ с обща продължителност 3 дни - (от ден 285 до ден 287) ангажирани с изпълнението и са средно 5 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ НАПРАВА НА НИША В ТУХЛЕН ЗИД, ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С
МОСТОВ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЖА ДО 6М, ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С МОСТОВ
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ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА ДО 10М, КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С МОСТОВ
ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЛКА С ДЪЛЖИНА ДО 5М, КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С
МОСТОВ ПРОВОДНИК ПОД МАЗИЖА С ДЪЛЖИНА ДО 7М, ПОЛАГАНЕ МОСТОВ
ПРОВОДНИК ЗХ4ММ2 ПОД МАЗИЖА (ИЗВОД ГОТВАРСКА ПЕЧКА), ДОСТАВКА И
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТЗХ6 MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА, ДОСТАВКА И
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТЗХ10 MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА, ДОСТАВКА И
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ5Х10 MM2 В ГОФРИРАНА ТРЪБА с обща
продължителност 44 дни - (от ден 288 до ден 331) - ангажирани с изпълнението и са
средно 8 броя работници
Паралелно се стартира и тръбна разводка:
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 63 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 50 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 40 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 32 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 25 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 20 ММ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 50 ММ, ЗА ТОПЛА ВОДА , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 40 ММ. ЗА ТОПЛА ВОДА ВКЛ. ФАС
ЧАСТИ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ,ВКЛ. ФАС.ЧАСТИ ЗА ТОПЛА
ВОДА В СГРАДИ Ф32 , ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В
СГРАДИ Ф 25 ММ. ЗА ТОПЛА ВОДА ВКЛ. ФАС ЧАСТИ , ДОСТАВКА И МОНТАЖ
НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 20 ММ. ЗА ТОПЛА ВОДА ВКЛ. ФАС
ЧАСТИ , ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ТРЪБИ, КОНЗОЛИ (СКОБИ СГУМЕНА
ПОДЛОЖКА) ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ, НАПРАВА УЛЕИ ОТ 5/5 ДО 10/10
РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ с обща продължителност 25 дни - (от ден 285 до ден
309 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 5 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 20 ММ ЗА ДРЕНАЖ КЛИМАТИЦИ ,
МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 32 ММ - ВЕРТИКАЛ , МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ
МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50ММ, НАПРАВА УЛЕИ ОТ
10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ, КОНЗОЛИ (СКОБИ СГУМЕНА
ПОДЛОЖКА) Ф110 ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ с обща продължителност 10 дни - (от
ден 304 до ден 313 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА CU
Ф6.35,КОМПЛЕКТ С ИЗОЛАЦИЯ ОТ 6ММ МИКРОПОРЕСТА ГУМА, ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА CU Ф9.52, КОМПЛЕКТ С ИЗОЛАЦИЯ ОТ 6ММ
МИКРОПОРЕСТА ГУМА, ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В СТЕНА ЗА МЕДНИ ТРЪБИ с
обща продължителност 20 дни - (от ден 335 до ден 354 ) - ангажирани с изпълнението и
са средно 5 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВЪЗДУХОВОД Ф 160ММ,
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВЪЗДУХОВОД Ф 110ММ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ
НА ТРОЙНИК Ф 160/Ф110/Ф160, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Ф
110/Ф110/Ф110, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕКА ВРЪЗКА Ф110, L=0.5M с обща
продължителност 3 дни - (от ден 351 до ден 353 ) - ангажирани с изпълнението и са
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

36

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ CU Ф22,
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ Б=13ММ , с обща
продължителност 1 ден - (от ден 354 до ден 354 ) - ангажирани с изпълнението и са
средно 6 броя работници.
Паралелно се изпълняват топлоизолациите:
ДЕЙНОСТ - „ ТОПЛОИЗОЛ. 10 СМ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ (XPS) ПО
ТАВАНИ ИЗБЩВК. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА), ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С
EPS 12СМ. ПО ДЪНА НА ЕРКЕРИ (ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА), ТОПЛОИЗОЛ. ОТ
ЕКСТР.ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (XPS) 2СМ.ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ (ВКЛ. МРЕЖА
И ШПАКЛОВКА), ПРОТИВОПОЖАРНА ИВИЦА МИНЕР. КАМЕННА ВАТА КЛАС
А2 - 8СМ.(ВКЛ.МРЕЖА 2ПЛ.И ШПАКЛОВКА), ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ
ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) 2СМ.ПО ТЕРАСИ (ВКЛ. МРЕЖА И
ШПАКЛОВКА), ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С 6 CM. XPS ПО ПОД, РЕДЕНА
ПОД НАСТИЛКА, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВНА ПЛОЧА 10 СМ.
ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ (XPS) РЕДЕНА, с обща продължителност 10 дни - (от
ден 308 до ден 317)- ангажирани с изпълнението и са средно 11 броя работници.
ДЕЙНОСТ
„ПЕРДАШЕНА
ЦИМ.ЗАМАЗКА
М300
D=2CM
ПО
ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. с обща продължителност 8 дни - (от ден 313 до ден
317 и от ден 328 до ден 330 ) - ангажирани с изпълнението и са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА ВЪРХУ
ПОЧИСТЕНА И ГРУНДИРАНА ОСНОВА-ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ с обща
продължителност 3 дни - (от ден 325 до ден 327 ) - ангажирани с изпълнението и са
средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ШАПКИ ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ- ПОЛИРАН ВАРОВИК 20 СМ
(ТЕРАСИ) с обща продължителност 10 дни - (от ден 325 до ден 334) - ангажирани с
изпълнението и са средно 6 броя работници.
ДЕЙНОСТ - СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА (ПАСТООБРАЗНА), ВКЛ. ГРУНД ЗА
МАЗИЛКА с обща продължителност 20 дни - (от ден 318 до ден 337) - ангажирани с
изпълнението и са средно 10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ОБЛ.СТЕНИ С ХОРИЗ.РЯЗАН ИВАИЛОВГР. КАМЪК ВЪРХУ
СТОМ. МРЕЖА Ф6.5 ЗАМОНОЛ. В СТЕНА с обща продължителност 16 дни - (от ден
335 до ден 350) - ангажирани с изпълнението и са средно 10 броя работници.
След изпълнени тръбни разводки, гофрета и кабели, стартират мазилки и обръщане около
отвори:
ДЕЙНОСТ - ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА МАЗИЛКА С
ДЕБЕЛИНА ДО 10 ММ ПО СТЕНИ , ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА
МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10 ММ ПО ТАВАНИ, ИЗМАЗВАНЕ НА СТРАНИЦИ НА
ОТВОРИ С ШИРИНА ДО 20 СМ. (ВКЛ. ЪГЛОПРОТЕКТОР), ВЪТРЕШНА ВАРОВА
МАЗИЛКА ПО СТЪЛБИЩА, ПЛОЩАДКИ,РАМЕНА, с обща продължителност 82 дни (от ден 314 до ден 395) - ангажирани с изпълнението и са средно 10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - МАЗИЛКА - ХАСТАР ЗА ОБЛИЦОВКА С ФАЯНС, с обща
продължителност 34 дни - (от ден 403 до ден 436) - ангажирани с изпълнението и са
средно 4 броя работници.
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ДЕЙНОСТ
ПЕРДАШЕНА
ЦИМ.ЗАМАЗКА
МЗОО
D=2CM
ПО
ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР., с обща продължителност 16 дни - (от ден 387 до
ден 402) - ангажирани с изпълнението и са средно 8 броя работници
ДЕЙНОСТ - ГИПСОВА ФИНА ШПАКЛОВКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2ММ С
ГОТОВА СМЕС, с обща продължителност 63 дни - (от ден 432 до ден 494) - ангажирани
с изпълнението и са средно 14 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ, с обща продължителност 21 дни (от ден 432 до ден 452) - ангажирани с изпълнението и са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС ПО ПОД, ЦОКЪЛ ОТ
ГРАНИТОГРЕС, 8СМ., НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ, с обща
продължителност 76 дни - (от ден 480 до ден 555) - ангажирани с изпълнението й са
средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И
КР.МИВКИ, с обща продължителност 35 дни - (от ден 487 до ден 521) - ангажирани с
изпълнението и са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС ПО СТЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ,
ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТОГРЕС СТЪЛБИЩЕ 8СМ., с обща продължителност 9 дни - (от ден
550 до ден 558) - ангажирани с изпълнението й са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС.БОЯ В/У
ГИПС.ШПАКЛОВКА (ВКЛ.ГРУНД), ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ
СТЕНИ И ТАВАНИ с обща продължителност 80 дни - (от ден 487 до ден 566) ангажирани с изпълнението и са средно 9 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ (ВКЛ. ПОДПАРКЕТНА ПОДЛОЖКА) ,
ПЕРВАЗИ ОТ PYC- ПОДОВИ , ПРЕХОДНА ЛАЙСНА МЕЖДУ ДВА ВИДА
НАСТИЛКИ с обща продължителност 20 дни - (от ден 495 до ден 569) - ангажирани с
изпълнението и са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ПАРАПЕТ СТЪЛБИЩЕ И ПЛОЩАДКИ (ПО ДЕТАЙЛ - ТРЪБИ
ИНОКС,Н=1.05М.) с обща продължителност 2 дни - (от ден 559 до ден 560) ангажирани
с изпълнението и са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ
ЧАСТИ НА ПРОЗОРЦИТЕ с обща продължителност 9 дни - (от ден 560 до ден 568) ангажирани с изпълнението и са средно 2 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА с обща продължителност 61 дни - (от
ден 495 до ден 555) - ангажирани с изпълнението и са средно 4 броя работници.
ДЕЙНОСТ - Д-КА И М-Ж НА АБСОРБАТОР С Д-Т 120-350МЗ/ЧАС И МОЩНО.
80W К- КТ С МЕКА ВР.Ф110/L=1,50M И ОБРАТНА КЛАПА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ
НА ОСЕВ ВЕНТИЛАТОР С ОБРАТНА КЛАПА И ДЕБИТ 90МЗ/ЧАС, N=20W,
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф 160ММ с обща
продължителност 9 дни - (от ден 528 до ден 536) - ангажирани с изпълнението и са
средно 3 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЗАТОРИ с обща
продължителност 11 дни - (от ден 560 до ден 570) - ангажирани с изпълнението й са
средно 10 броя работници.
ДЕЙНОСТ - МОНТАЖ НА СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ с обща продължителност
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6 дни - (от ден 556 до ден 561) - ангажирани с изпълнението и са средно 7 броя
работници.
ДЕЙНОСТ - МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ,
ТАБЛА, СЛАБОТОКОВА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ с обща продължителност 9 дни - (от
ден 561 до ден 569) - ангажирани с изпълнението и са средно 13 броя работници.
ДЕЙНОСТ - УМИВАЛНИЦИ, ТОАЛЕТНО СЕДАЛО, БАТЕРИИ И АКСЕСОАРИ
с обща продължителност 33 дни - (от ден 528 до ден 560) - ангажирани с изпълнението и
са средно 7 броя работници.
ДЕЙНОСТ - ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ( ОБРАЗЕЦ 15 ) с обща продължителност 1
ден - (от ден 570 до ден 570) - ангажирани с изпълнението и са представители на
Възложителя, Изпълнителя, Строителен надзор и др.
Технология за изпълнение на основните видове СМР.
 По част Конструкции, основно са разгледани земни работи, кофражни,
армировъчни и бетонови работи.
Представена е технологията за изпълнение на:
 Подпорна стена – на два етапа;
 ЗЕМНИ РАБОТИ
o Извършване на изкопите
o Кофражни работи, включително – Изпълнение, Декофриране, Контрол на
изпълнението
o Армировъчни работи – Заготовка, Материали, Контрол на изпълнението,
Контрол на качеството
o Бетонови работи – Материали, Изпълнение, Контрол на изпълнението
 По част Архитектура са включени зидарии, настилки, облицовки, мазилки,
дограма, топлоизолация, латекс и др.
 Тухлени зидарии
 Изпълнение на дограма
 Покривни работи - хидроизолация, дъсчена обшивка, летвена скара, дървена
конструкция, капандури, криви комини, обшивки от поцинкована ламарина,
олуци, водосточни тръби и казанчета.
 Шпакловане, боядисване, полагане на настилки и облицовки
 Дейности по фасада, включително технология на монтаж на скеле
 Основните процеси за полагане на топлоизолация
o ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
o ПРИГОТВЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО
o НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО
o ЗАЛЕПВАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛОСКОСТИ
o ФИКСИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ
o ПОКРИВАНЕ НА ДЮБЕЛИТЕ С ЛЕПИЛО
o ШПАКЛОВАНЕ
o ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАЩАТА МРЕЖА
o ШПАКЛОВАНЕ С ВТОРИ СЛОЙ
o ГРУНДИРАНЕ
o ФИНИШЕН СЛОЙ
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 Дейности по част: ВиК - Изграждане на сградно водопроводно и канализационно
отклонение, вътрешна водопроводна и канализационна инсталация
o Водопровод - Технически характеристики, Преимущества на системата,
Монтаж - Подготовка за работа, Стъпки при заваряване, Изолация
o Канализация
 Дейности по част: ОВК - За отопление на жилищните помещения са предвидени
климатични системи на директно изпарение на хладилния агент.
o Първи етап стартира с полагането на тръбни разводки и фитинги, както
се зпълняват преди полагането на мазилки и предстенни обшивки.
o Втори етап се характеризира с полагането на съоръжения
 Изпълнение на демонтажни и СМР и дейности по част: Електро.
 Видовете ел.инсталация:
o Осветителни - основно за захранване на осветителни излази
o Силова - захранване на контактни излази и табла
o Защитни - мълниезащити, заземителни и занулителни
o Сигнално-съобщителни - звънчеви, домофонни и пожаросъобщителни
o Със специално предназначение - асансьорни, светлинно-рекламни.
o Спрямо начина на изпълнение: - Скрито изпълнение, Открито
изпълнение
 Земни работи и Геодезия.
Същността на вертикалното планиране е да се определят всички наклони, стълбища,
подпорни стени ( ако има такива), площадки, пътеки и подходи. С нея се дават коти на
всички характерни точки на проектния терен и се планира начина на преодоляване на
денивелацията. Осъществяването на вертикалната планировка започва след приключване
на строителните дейности по обекта и някои предварителни дейности като почистване на
терена, прокарване на различни комуникации / ток, водопровод, тръби за поливна
система, канализация и др./ и изграждане на дренажи
 Бордюри - видими и скрити
 Бетонова тротоарна настилка
По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и
широчината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната
настилка.
 Строителните отпадъци, в следствие на извършваната демонтажна и строителномонтажна и строително-ремонтна дейност се депонират на определено за целта
места на строителната площадка.
След приключване на демонтажните дейности, работните площадки се почистват.
След приключване на дейностите, строителната фирма с протокол ще предаде на
Възложителя обекта, както и всички необходими съпътстващи документи, касаещи
правилната експлоатацията на монтираните съоръжения.
Изпълнителят ще представи мостри от материали и съответната информация на
Възложителя за съгласие преди да бъдат вложени на обекта.
При завършване, Изпълнителят ще представи на Възложителя документация и
ръководства за експлоатация и поддръжка в съответствие със Спецификацията и с
достатъчно подробности, така че Възложителят да може да поддържа обекта.
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 Приложен списък на основните материали, предвидени за влагане в обекта
 Приложен списък на основно оборудване и механизация
Приложения:
1.
Начален инструктаж
2.
Инструктаж на работно място
3.
Ежедневен инструктаж
4.
Общи правила за здравословни и безопасни условия на труд
5.
Инструкция за безопасна работа с електрически инструменти
6.
Инструкция за работа със скеле
7.
Линеен график
Констатации на комисията:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението
предмета на поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е
технологичната последователност за изпълнение, както и подготвителните дейности,
които ще се изпълнят. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се
съдържа подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи
изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни
работи съгласно количествените сметки и техническите спецификации и тяхната
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни
видове СМР. Налице е представяне на последователността на изпълнението на всеки вид
СМР, с представяне на: - подход, взаимна обвързаност на дейностите, времетраене и
срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал и
предвижданите за влагане материали. Представена е предвижданата организация и
мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните права и
задължения на ключовите експерти и изпълнителският състав. Предвижданията са
приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите
характеристики и особености. Представеният от участника график за изпълнение на
поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и
съдържащи се в КС, като за всяка от работите са изложени предвидените мярка,
количество, норма време /ч.часове/, човекодни, бр. строителни работници,
продължителност, начало и край, същият е придружен с Диаграма на работната ръка.
Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейния календарен
план обосновават предложения от участника срок за изпълнение.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за
оценка.
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2.2.

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с
разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа
изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения,
както следва: Подход и програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за
изпълнение на поръчката Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно
Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец
№ 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец
№ 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.
Оферта по същество:
- Срок за изпълнение на поръчката: 498 /словом четиристотин деветдесет и
осем/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол
за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка
и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна
книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
- Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи са съгласно
минимално определените 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, съоръжения и
строителни обекти.
Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
I. Предмет на настоящата обществена поръчка:
Цел на поръчката
II. Основни етапи на проекта:
1)
ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по подготовка и
оторизация на договора, които включват:
Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от
Възложителя, необходими за обезпечаване правната валидност и възникването на
правоотношения;
Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и оказване на
правомощия;
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Сключване на договор и получаване на изходна документация;
Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за Изпълнителя и
дефиниране на критични моменти от изпълнението им.
2)
ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на подробни
прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по
изпълнение на поръчката.
– Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна структура
– Планиране конкретното изпълнение на задачите;
– Планиране на ресурсите;
– Планиране управлението на риска;
– Планиране на качеството;
– Планиране на комуникациите;
– Планиране на организацията;
– Планиране на доставките;
– Планиране начина на отчитане
3)
ЕТАП НА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ - този етап се състои от
дейности и процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи,
както и на административно - правното уреждане на стартиране на СМР.
I.
Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите - включващ следните
дейности:
– Подготвителни дейности преди започване на работа - почистване на обекта, поставяне
на информационна табела, обезопасяване на строителната площадка, маркиране и
обезопасяване на места за разполагане на оборудване и механизация, маркиране на
опасни места за хора и машини.
Временно строителство: Подготвя се временната базата, като площадката е
почистена и се поставя предпазна ограда, маркиране и сигнализация на терена на който
се разполагат фургоните за работници и технически персонал, складова база, място за
техника и механизация.
Сигнализация и обезопасяване на работния участък: Поставят се
сигнализация, указателни табели и обезопасителни съоръжения. Въвеждат се мерки за
временна организация на безопасност на движение съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август
2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.),
проект и действащата нормативна уредба в цялост.
Организация за мобилизиране на бригадите и механизацията, които ще работят на
обекта, ще се извърши съгласно вътрешни правилници за работа на Изпълнителя.
Като резултат от мобилизацията е на лице следното:
Всички определени за работа бригади имат достъп до обекта; оборудването и машините
за изпълнение са изнесени на обекта - на определените терени за временна строителна
площадка.
Монтиране на информационна табела съгласно изискванията на ЗУТ, респективно
Наредба №2. Местата ще бъдат предварително съгласувани със Строителния надзор.
За достъп и обслужване на обекта ще се използва съществуващата улична мрежа в
гр.Смолян.
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Съгласуване на започващите строителни работи с всички заинтересувани организации,
притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, ЕВН и др.
Уточняване местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с
Възложителя. При изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят ще
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
Доставка на материалите: Логистика на плануваните доставки - поетапно с цел
да се избегнат струпвания съгласно график на доставките. Складовите площи се
организират съгласно изискванията за оразмеряване на временните складове.
II.Изпълнение на СМР
Започване изпълнение на СМР, които включват видове дейности, които се изпълняват в
технологична последователност съгласно приложен времеви график.
1.
Конструкция на сградата
Сградата, която ще се изгради е 4 и 5-етажна, като в нея се предвиждат 35 бр. социални
жилища, в това число и 3 бр. жилища за хора с увреждания, съгласно изискванията на
Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
Конструкция на сградата: Фундирането ще се извърши съгласно проекта с ивични и
единични фундаменти. Стоманобетонова конструкция с плочогредов тип, вертикални
носещи елементи - колони и шайби. Покрива - скатен с дървена конструкция.
Конструкцията ще е от стоманобетон. Междуетажните конструкции ще са от плочогредов
тип, с дебелини на плочите от 12 см - в жилищните помещения, 15 см - в местата за
евакуация (стълбища и коридори) и от 15 до 17см - при конзолните тераси. Височината на
всички греди ще е 50 см, освен указаните, съответстващи на преодоляваните отвори.
Вертикалните носещи елементи са колони и шайби, които участват в поемането на
усилията от сеизмични и други хоризонтални въздействия. Предвидената конструктивна
височина е 2,80м.
Покривната конструкция ще е скатна, дървена, стояща, с покритие от керемиди. Ще се
изпълни от бичен чамов материал с указаните напречни сечения и скрепителни средства
(скоби, планки, шпилки, гайки и гвоздеи). Предвидено е пространствено укрепване с
клещи. Дървената конструкция ще се захване за стоманобетонната със стоманени скоби,
фиби и стоманени обувки с отвори за сегментни анкерни болтове.
Фундирането е осъществено посредством ивични фундаменти, а на места под много
натоварени колони са предвидени единични фундаменти.
Проектът предвижда и изграждане на подпорна стоманобетонова стена за укрепване на
откосите откъм улицата. Общата дължина на стената е 52,25 м, а височината над
фундамента е 2,80 м.
2.
Архитектура
Стените ще се изпълнят от тухли четворки. Направа на настилки от терикот, гранитогрес
и ламиниран паркет. По стените и таваните - варогипсова мазилка, шпакловка и
боядисване с латекс; Санитарните помещения ще се изпълнят от фаянс. Прозорци от PVC
петкамерен профил и троен стъклопакет, вътрешни PVC и MDF врати. Направа на
топлоизолация по фасада, EPS структура Юсм. дебелина. Обръщане на прозорци XPS с
дебелина 2 см. Финишно покритие от минерална мазилка; Покрива е скатен дървена
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конструкция и керемиди; Хидро и топлоизолиране, съгласно проекта.
2.1. Зидарии, настилки, облицовки, мазилки и боядисване:
Зидариите на външните стени ще се изпълнят от решетъчни тухли или тухли “четворки”
на вароциментов разтвор.
Ще се положи изравнителна циментова замазка по подове и по стълбищни рамене. В
помещенията е предвидено да се изпълнят нови настилки от теракот, гранитогрес и
ламиниран паркет. В санитарните помещения е предвидено да се изпълнят облицовки от
фаянс.
По стените и таваните ще се изпълни нова варова или гипсова мазилка, гипсова
шпакловка и ще се боядиса с латекс.
2.2. ПВЦ дограма:
3.
Монтират се прозорци от PVC петкамерен профил и троен стъклопакет с U < 1,4
W/mK, външни метални и алуминиеви врати и вътрешни PVC и MDF врати.
2.3. Топлоизолация по стени:
С цел подобряване топлофизичните свойства на ограждащите стени ще се положи
топлоизолация по тях. Топлоизолацията по стените ще се изпълни с експандиран
пенополистирол (ЕРв графитна структура) с дебелина 10 см и коефициент на
топлопроводност 0,031 \УУтК. Обръщането около прозорците е с екструдиран
пенополистирол (ХРв) с дебелина 2 см. и коефициент на топлопроводност 0,031 \УУтК. В
контактната зона между земната основа и стените на сградата се полага екструдиран
пенополистирол (ХРБ) с дебелина 6 см. и коефициент на топлопроводност 0,031 '\\7тК.
Върху положената топлоизолация се изпълнява шпакловка и финишно покритие от
минерална мазилка с дебелина 0,5 см.
В сутеренните етажи топлоизолацията по стените ще се изпълни с каменна вата с
дебелина Юсм и коефициент на топлопроводност 0,031 \УУтК, ще се положи шпакловка
и каменна облицовка.
2.4. Покрив:
Предвидената покривната конструкция е скатна, дървена, стояща, с покритие от
керемиди. Изпълнява се обшивка от нерендосани дъски с дебелина 2,5 см, върху която ще
се положи битумната хидроизолация и керемидено покритие. Върху подпокривната
плоча ще се положи топлоизолация от екструдиран пенополистирол (ХР8) с дебелина 10
см и коефициент на топлопроводност 0,031 \УУтК и замазка от цименто-пясъчен разтвор
с дебелина 2см.
Вертикалните ограждащи елементи на подпокривната конструкция ще се топлоизолират
с графитен експандиран пенополистирол (ЕР8) с дебелина 10 см и коефициент на
топлопроводност 0,031 \¥/тК.
Върху положената топлоизолация ще се изпълнява шпакловка и финишно покритие от
минерална мазилка с дебелина 0,5см.
3. Част „ВиК“:
ВиК водоснабдяване: Инсталацията ще е РРТ и за противопожарни нужди стоманени
тръби, положени в термоизолация. За нуждите на топла вода е предвиден 1 бр. бойлер от
1000 л. Предвидена е циркулационна мрежа за поддържане на температурата на водата в
тръбната мрежа.
3.1. Водоснабдяване
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За измерване на общото водопотребление ще се монтира общ водомер, разположен във
външна водомерна шахта, разположена в началото на имота, включваща следното: спирателен кран, мрежест филтър, водомер за измерване на общото за обекта водно
количество, обратна клапа и спирателен кран с изпразнител, съгласно нормативните
изисквания.
Сградната водопроводна инсталация ще се изпълнява от полипропиленови тръби с
диаметри Ф20, Ф25, Ф32, Ф40, Ф50, Ф63 и стоманени тръби Ф50 за тръбите за
противопожарни нужди. Всичките тръби се изолират с подходяща тръбна термоизолация.
Хоризонталната водопроводна мрежа ще се разполога окачена по тавана под плоча +8,40
на кота +8,10, чрез скоби през 1 м, за да се избегне провисване на тръбите.
Вертикалните водопроводни клонове са 5 на брой и са разположени в негорими
инсталационни отвори. На всяко отклонение за апартамент се предвижда водомерен
възел за студена вода и водомерен възел за топла вода. На вертикалните и главните
хоризонтални клонове за топла и циркулационна вода от пластмасови тръби се
предвиждат термокомпенсатори през 10м за осигуряване срещу температурни
удължения.
Няма да се допуска замонолитване на тръбите в стените и подовете на сградата. Етажните
разпределителни участъци са вкопани в стената и са с възходящ наклон към
водочерпните арматури не по-малък от 0,005.
Преди започване изпълнението на водопроводните разпределителни участъци ще се
фиксират точните места на батериите, като се има предвид оборудването, което ще се
съгласува с инвеститор.
За задоволяване на нуждите от топла вода се предвиждат един централен бойлер ЮООл, разположен в помощно помещение на кота +8,40 и отделни апартаментни
бойлери - 80 и ЮОл.
3.2. Циркулационна мрежа
Предвидената циркулационна мрежа поддържа температурата на водата в
разпределителната мрежа за топла вода 50°С, като по този начин ще се предотвратяват
загуби на вода от неравномерната консумация на топла вода. Циркулационните клонове
са успоредни на тези за топла и студена вода и са с един диаметър по-малък от този на
мрежата за топла вода.
Циркулационните клонове са с постоянен диаметър по цялата си дължина и ще се
свързват със съответния клон за топла вода на 0,3 м под най-високата му точка. За
осигуряване на оборота на водата в топлата и циркулационна мрежа се предвижда
циркулационна помпа за q циркулационно=2,383 тЗ /ч и Ь=4м, която ще се монтира на
мястото на започване на циркулационната мрежа при централния бойлер.
3.3. Канализация
Канализация: PVC тръби ф200 с висока плътност, заустваща се в съществуваща РШ.
Битово-отпадните води от обекта ще се заустят в съществуваща ревизионна шахта от
канализационен колектор, минаващ по пътя под обекта, пред блок ’’Невястата” 10
/източна страна/. Отклонението от парцела до съществуващата РШ е с дължина 55,00 м.
За обекта се предвижда едно сградно канализационно отклонение от дебелостенни PVC
Ф200 с висока плътност, чрез което отпадните битово-фекални води се заустват в дворни
канализационни ревизионни шахти.
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Предвижда се смесена канализационна мрежа за битово-фекални и дъждовни води за
всички водосточни тръби и вертикали отводняващи терасите. Смесването на същите ще
се осъществява в хоризонталната канализационна мрежа.
Дъждовни води от покрива и тези от отводняване на площадката чрез самостоятелна
канализация ще се заустват в площадковите РШ.
Площадковата канализация и канализационните отклонения от сградата ще се изпълнят
от полиетиленови канализационни тръби с висока плътност, дебелостенни, на заварка.
Вертикалните отводнителни клонове ще са от PVC тръби Ф110 и ще са 6 на брой - ВКК
Ф110, 2 на брой Ф50 и 1бр. Ф32, разположени в негорими монтажни инсталационни
шахти. Водосточните тръби ще са 10 на брой - метални тръби с PVC - покритие.
Отводняването на конденза от климатиците ще се реализира във водосточните тръби
посредством кондензен сифон с воден затвор с отточна тръба DN 20.
Вертикалните канализационни клонове продължават като вентилационни до покрива и
ще са от същите тръби, с които са предвидени ВКК. ВКК излизат на 0,3м над покрива и
ще се покриват с шапки от поцинкована ламарина.
По хоризонталната мрежа ще се предвидят ревизионни отвори Ф200, разположени на
подходящи места. Ревизионни отвори се предвиждат и по вертикалните клонове от PVC
Ф110, които се монтират на 0,8м над пода.
ВКК ще се закрепват със скоби към стените, разположени непосредствено под муфите на
тръбите и на разстояние не по-малко от 2,00м една от друга.
ВКК ще са с еднакъв диаметър по цялата си дължина и преминават през плочите
водоплътно чрез гилза с профилиран уплътнител.
Етажните отводнителни клонове ще се свързват с ВКК с разклонители, с ъгъл не поголям от 65,5°.Те са проектирани от PVC тръби Ф50 и Ф110, вкопани в стените с
възходящ наклон към санитарните прибори.
Главната хоризонтална мрежа ще се положи в земята под плоча -2,80, от тръби Ф160 и
Ф200. Минималното покритие над положените по пода канализационни тръби е 10 см за
предпазването на тръбите от механични повреди. Канализационните ревизионни шахти
са предвидени при смяна наклона и направлението на външния канал.
4.
Част „ОВиК“:
ОВК: за отоплението на помещенията е превидено климатични тела със сплит систем.
Предвижда се изсмукване на въздуха посредством осеви вентилатори в санитарните
възли и с абсорбатори в кухненски помещения.
4.1.
Отопление
За отопление на жилищните помещения са предвидени климатични системи на директно
изпарение на хладилния агент. Те са тип сплит система (едно външно тяло захранващо
едно вътрешно тяло). Тръбният сноп, между вътрешните тела и външното тяло ще е
изолиран с микропореста гума с дебелина 9 гшп. Чрез дистанционното управление ще се
програмира включването и изключването на климатизатора, така че ще се постигне
желаната температура. Външните тела ще се монтират преди демонтажа на скелето по
фасади.
Отоплителните тела ще се монтират строго хоризонтално на посочените места на стените
на помещенията. Кондензите ще се заустват във водосточните тръби.
4.2. Вентилация
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За осъществяване на общообменна смукателна вентилация на тоалетните и баните са
предвидени осови вентилатори с дебит 90 мЗ/час, които ще се отведат над покрива
посредством вертикални щрангове. За отвеждане на миризмата и топлината от
кухненските печки над тях ще се монтират абсорбери, които ще се включват във
вертикални комини, излизащи над покрива на сградата. Останалите помещения се
проветряват естествено чрез отваряемите прозорци. След завършване монтажа,
отоплителната инсталация ще се изпитва на водна /хидравлична/ и топла проба.
Изолацията на тръбите ще се полага след проведена хидравлична проба.
Пускането и нападката на отоплителната инсталация ще става в присъствие и пряко
участие на специалисти от фирмата доставила оборудването.
5. Част „Електро“:
5.1. Измерване на ел. енергията и присъединяване
За всички апартаменти са предвидени самостоятелни монофазни електромери, а за
общите нужди един трифазен електромер, монтирани в електромерно табло на входа на
сградата. Мощността по апартаменти е указана в схемите на ел. таблата, като 11
апартамента ще са по 6 kW, 23 апартамента по 7 kW, 1 по 8 kW и общи части - 25 kW.
5.2. Осветителни инсталации
4)
Осветителна инсталация - предвиждат се осветителните тела с КЛЛ и LED
осветителни тела Използват компактни луминисцентни лампи - КЛЛ и LED осветителни
тела с необходимата мощност. Управлението на осветлението в апартаментите ще е със
стандартни обикновени, серийни и девиаторни ключове за вграден монтаж, монтирани на
височина 1,2м от готов под и на 20 см. от касите на вратите, както е указано на
чертежите. Осветлението ще се захранва от самостоятелен токов кръг с мостов проводник
ПВВ-МБ1 Зх1,5мм2 за магистралите и ПВВ-МБ1 3x1 mm2 към лампите, положен под
мазилката.
В коридорите ще са осветители с вграден датчик за движение, като всички датчици ще се
настроят за ниво на осветеност и времезакъснение.
В апартаментите са предвидени осветителни тела с КЛЛ и луминисцентни шини с IP54 за
осветление на огледалата в баните и над мивката.
5.3.
Районно осветление
Районно осветление - чрез метални Зм. стълбове и паркотела.
За осветяване на дворното пространство ще се изгради районно осветление чрез метални
стълбове с височина Зм и паркови тела с LED осветление. Местата на стълбовете ще са
съобразени с планировката и осигуряват нормални условия за охрана и отдих на
територията на имота.
5)
Управлението ще се изпълни от часовник, монтиран в ЕТ-1 с контактор.
Захранването ще се изпълнява с подземен кабел, като всички връзки между стълбовете
ще се изпълняват в тялото на стълба, като се монтират по един предпазител с 1п=10А за
всяко осветително тяло
5.4. Евакуационно осветление
Евакуционно осветление - осветителни тела с надпис EXIT.
Всички евакуационни пътища, както и изходите ще са обозначени с евакуационни
осветителни тела със стрелки указващи посоката на евакуация и надпис „EXIT” над
вратите с осигурено резервно захранване, при отпадане на редовното. Телата ще се
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монтират на местата указани на чертежа на нивото на погледа.
Захранването им се изпълнява с мостов проводник Зх1,0мм2 положен под мазилката чрез
самостоятелен токов кръг от етажните табла.
5.5. Силова инсталация
Силова инсталация - полагат се мостови проводници под мазилките.
Силовата инсталация ще се изпълнява с мостов проводник под мазилката, като за
магистралите ще се полага ПВВ-МБ1 Зх4мм2, а за отклоненията към контактите - ПВВМБ1 3x2,5 mm2.
Бойлерите ще се захранват директно от самостоятелен токов кръг през бойлерно табло с
мостов проводник ПВВ-МБ1 3x2,5 mm2 за всеки апартамент.
За всички консуматори контактите ще са тип “Шуко” за вграждане със защитна клема, а
за готварските печки ще са клемна кутия на твърда връзка.
Всички контакти ще се монтират на височина 0,6м съобразени е вида и
местоположението на обзавеждането, а на плотовете в кухнята на 1,4м .
За климатиците ще са самостоятелни контакти на височина 2,3м. Всички контакти,
бойлери и метални корпуси ще бъдат надеждно свързани със защитния проводник на
инсталацията и защитени с оразмерени автоматични предпазители и дефектно-токовата
защита.
5.6. Мълниезащита
Мълниезащита - монтира се мълние-приемник с изпреварващо действие 3 м на найвисоката кота на покрива.
За осигуряване на безопасност от попадение от мълнии е предвидена мълниезащитна
инсталация, изпълнена в съответствие с Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата
на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Предвиден е монтаж на
мълниеприемник с изпреварващо действие с време At=60ms, монтиран на мачта с
дължина Зм. на най-високата възможна кота на покрива.
Радиусът на мълниезащитата зона възлиза на 47м., считано от нивото на най-високата
кота на покрива.От мълниеприемника тръгват два спусъка от проводник AlMgSi -8mm,
като по покрива ще се полага над керемидите, на скоби, а по вертикалата се полага под
мазилката. На ниво 1,2м от терена ще се монтират ревизионни кутии в стената, където ще
се изпълнява връзка със заземителния контур. Връзката ще е със скоба на болтова връзка.
Заземлението на всеки спусък ще се изпълнява с по два заземителни кола 1=1,5м. и поц.
шина 40x4 , на ниво 0,5м. под земята. Преходното съпротивление на всеки спусък е не
повече от 10 ома.
5.7.
Електрически табла
Електрически табла - предвиждат се апартаментни самостоятелни табла и табла за общи
нужди. За нуждите на обекта ще се монтира електромерно до входа на кота 0.00, което се
изпълнява от ЕВН КЕЦ Смолян.
За всеки апартамент е предвидено самостоятелно апартаментно табло - монтирано на
2,4м. от пода до входната врата. Вграждат се в стената и се оборудват с автоматични
предпазители.
На всички етажи в коридорите са предвидени табла за общи нужди - осветление,
радиатори и т.н. Вграждат се в стената с вратички за заключване и с обозначителна
табелка за опасност от ел. ток.
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5.8.
Слаботокови инсталации
Слаботокови инсталации - предвижда се изпълнение на звънчово-домофонна инсталация
и ел.брава на входната врата.
За комфорта на обитателите ще се изгради звънчево-домофонна инсталация и ел. брава на
входната врата, осигуряващи възможност за комуникация между живущите в сградата и
посетителите им. Монтира се домофон във всеки апартамент с бутон за отваряне на
входната врата, както и бутониера с вградени микрофон и говорител до нея. Монтира се
звънец за всеки апартамент.
За удобство на ползвателите е предвиден антенен извод за телевизионен сигнал във всеки
апартамент чрез розетка за вграждане в стената. Окабеляването ще се изпълнява със
самостоятелен коаксиален кабел тип РК-75 до общо табло на кота -2.80, с възможност за
присъединяване към кабелен оператор. Кабелът ще се изтегля в гофрирана тръба Ф16мм
под мазилката. Всички проводници ще се изтеглят в гофрирани тръби ф23мм, положени
под мазилката.
5.9. Заземителна инсталация
Всички осветителни тела с метален корпус, съоръженията, както и заземителната клема
на контактите се заземяват с трети /пети/ защитен проводник по схема TN-S, като се
изпълнява повторно заземление на всички нулеви проводници в разпределителното табло
на обекта.
5.10. Видеонаблюдение
Видионаблюдение - ще се изпълни видионаблюдение на двора чрез външни
влагоустойчиви камери. Системата за видеонаблюдение ще е тип HDCVI. Предвидени за
видеонаблюдение са дворното пространство и подходите към сградата. Камерите за
външен монтаж, които са. влагоустойчиви и осигурени срещу вандалски действия.
Камерите ще са с резолюция 2 МРх. Окабеляването ще се изпълни с кабел тип UTP
4x2x0,5, cat5e, защитен в метална шлауха с PVC покритие. Захранването на кабелите ще
се осигури от захранващ блок, посредством захранващ кабел; За всяка камера е
предвиден кабелен преход. Сигналът от камерите ще се пренася до засписващо
устройство - DVR, 8-канален, монтирано в самостоятелно помещение. С цел
непрекъснато захранване е предвиден и монтаж на UPS.
5.11. Противопожарни изисквания
Под всички ключове, контакти и осветителни тела монтирани върху горима основа, ще се
постави изолационна подложка от негорим картон или друг изолационен материал.
Изграждането и монтажа на електрическите инсталации и оборудване в помещенията ще
е съобразено с категорията на пожароопасност на различните помещения в обектите,
съгласно Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар. По отношение на пожароопасността всички
помещения се категоризират, в клас НПО. Съгласно тази категоризация инсталациите в
помещенията ще се изпълняват, както следва: - осветителни тела ЕР -21 ; осветителни
тела монтирани отвън IP 44; ел. съоръжения и арматура IP - 33; съединителни и
разклонителни кутии IP - 32.
 Активни мерки за пожарна безопасност
•
Външно противопожарно водоснабдяване
Сградата е от първа степен на огнеустойчивост и ще се приравнява към категория на
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пожарна опасност Ф5В. Застроеният обем е под 5000 m3 и съгласно чл.173 ал.1, табл. 16
от „Наредба 13-1971” необходимите водни количества за външно пожарогасене се
приемат 10 л/сек. Осигурят се от уличен водопровод със съществуващ пожарен хидрант,
разположен от другата страна на улицата.
•
Вътрешно противопожарно водоснабдяване
Жилищната сграда е с височина 11,7 м и е от клас на функционална пожарна опасност
Ф1.3. Съгласно чл.193, т.6 за сградата не се изисква изграждане на сградна водопроводна
инсталация за пожарогасене. За сградата е предвидено сухотръбие с тръба с диаметър два
цола с изводи със спирателни кранове и съединители тип “щорц”, разположени в
непосредствена близост до входа на сградата и поетажно.
6. Благоустрояване на имота
Вертикална планировка - ще се изпълни съгласно проекта.
Предвидена е направа на настилки от грапав бетон и усилена настилка от армиран грапав
бетон, полагане на каучукови и тротоарни плочи, както и озеленяване на пространството
около сградата.
ІІІ. Предаване на обекта на Възложителя
- Демобилизация на ресурсите: Този етап се състои от дейности и процедури по
демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка,
премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. Рекултивация на
засегнатия терен.
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.19 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.
Описва се 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, Изпълнителя 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
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извършени работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на
недостатъците.
Окончателно отчитане: Съставяне на Акт - обр.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи.
IV.
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, проектантите
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;
С подписването на Констативен протокол обр. 15 приключва срока на договора.
Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ,
Наредбите към него и Доклада на СН. Последният трябва да съдържа всички необходими
документи, заверени от СН.
6)
Почистване
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки
и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат или представляват
опасност за възникване на пожар или инцидент.
Всички отпадъци в следствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по
начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните
собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на специализирано депо за
строителни отпадъци.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
 Окончателно почистване
След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да
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отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и
временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация
или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването
на работите.
Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в чисто състояние.
V.
ІV. Гаранционно обслужване
Изпълнителят ще осигури Гаранционно обслужване, съгласно договорените гаранционни
условия и срокове.
Гаранционните срокове за съответните видове СМР са съобразно предвидените в ЗУТ и
Нардеба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
 Изисквания за сигурност
От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си
работа, материали и оборудване.
o Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или
държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или
вреди вследствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка
на Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от
неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда
върху собственост, в резултат на работата по договора, Изпълнителят ще носи
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове.
o Изисквания за предварителна инспекция / одобрение
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши
нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения
обект и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
o Открити изкопни работи
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в
следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други
препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени 1А
(половин) час преди залеза на слънцето, и А (половин) час след изгрева слънцето и по
друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде
определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.
Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като
същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени.
o Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите
сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на
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евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и
Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в
следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или
устройства.
За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява
предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции,
издадени от местните власти и Възложителя.
VI.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР
 Направа на временни подходи:
Ще се оформят временни подходи към сградата, които ще осигурят свободно
преминаване на строителната техника и механизация.
 Направа на изкоп:
При започване на земните работи задължително ще се съставят необходимите протоколи
и актове съгласно Наредба № 3.
Изкопните работи ще се изпълняват съгласно проекта ръчно и механизирано. Земните
маси ще се товарят са самосвали. При извършване на земни работи ще се спазват
изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания по ЗБУТ при извършване на
СМР.
Земните работи в зоните на подземни инсталации или съоръжения ще се извършват, след
получаване на писмено разрешение на организацията, която ги стопанисва, придружено
със схема на разположението и вида на същите. При работа в близост до кабели с високо
напрежение ще се осигури присъствието на електротехник, който да изключи същите. В
случай, че се открият подземни съоръжения, неизвестни по-рано, земни работи ще се
спират до изясняване характера им. След изпълнение на изкопните работи и достигане на
проектна кота, основата на изкопа ще се уплътнява и ще се подготвя за последващи
дейности.
Земните работи ще се изпълняват с багер с обратна лопата. Разбиването на скални маси
ще стане с къртач, без употреба на взривни вещества. Изкопаните земни и скални маси
ще се депонират встрани от изкопа. Техническият ръководител ще следи за спазване
правилата за приемане на земните работи към Наредба №2.
Преди започване на изкопните работи ще се освободи зоната за работа от всички
свободно течащи води. При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано
максималното отводняване на изкопите по всяко време.
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 не се допуска смесване на подходящ с неподходящ
материал. Изкопните работи ще се изпълняват по начин, който ще гарантира целостта на
откосите.
Изкопите за основи и канали ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи.
Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще да бъдат свалени при напредването на
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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.
VII. • Кофражни работи:
Направата на кофраж за вертикални елементи включва: подвеждане и направа на
подпорна рамка, отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване на метални и дървени
платна, поставяне дървени ограничители между платната, връзване с тел, укрепване във
вид готов за полагане на бетона. 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 ще се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон ще
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 изпълнява така, че
включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не
се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо ще се поставят уплътнители.
Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности ще е такава, че да се
избегне образуването на прагове.
Ще се проверяват позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите
и местоположението.
Вложките ще 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 има остатъци от метални части от каквито и да е закрепващи
приспособления за кофража.
Кофражът ще се обмазва, като видът обмазка ще бъде подбран за съответния вид кофраж.
За цялата площ ще се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по
повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Ще
се използва минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се
избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката няма да влиза в контакт с
армировката. Кофражът няма да се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата
минимална якост съгласно нормативната уредба.
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. Стърчащи
мустаци ще се почистват и заглаждат.
Ръбовете ще 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
ще се изглаждат с радиус 25 мм.
При декофриране ще се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или
метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично
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почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и
почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за
нова употреба. Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни
работи ще се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол на
дървения материал, кофражни платна и подпори (дървени и метални).
Техническия ръководител ще контролира спазването на геометричните размери
съобразно кофражните планове.
Приемането на завършена конструкция на кофражните форми ще 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 се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това ще се отрази в екзекутивния
чертеж и Заповедната книга. Няма да се разрешава изпълнението на монтажни работи
при температура, по-ниска от -10 °С. Монтажа на армировката ще започва с разчитане на
монтажния армировъчен план.
Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража ще се извършва от
техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвените
армировъчни изделия в съответствие с работния проект и 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.
Приемането на монтираната армировка ще 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, няма да се допуска бъркане на бетоновата смес на място
на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 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
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ще се прави проверка и почистване на кофража, измиване на контактните повърхности с
вода.
При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес ще става непосредствено
от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка ще се разстила и
избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата. Уплътняването на подложения
бетон ще 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 ще 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
60 %), ще се спазват следните минимални срокове за декофриране.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се
спазват следните изисквания:
- Положеният бетон ще се предпазва от замърсяване и повреди.
Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка няма
да се допускат. Бетонът ще се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения
и други механични въздействия.
Веднага след полагането му бетонът ще се защити от дъжд, от непосредствено
слънчево въздействие и мраз. Бетонът ще отлежава във влажна среда.
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, ще се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и
стоманобетонни работи при зимни условия.
Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се
приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 Направа на тухлена зидария:
За осигуряването на стабилна връзка между отделните тухли, с които ще се изгражда
зидарията, ще се спазват следните правила:
Всеки ред трябва ще е хоризонтален и ще преминава (обхваща) цялата дебелина на
зида;
Вертикалните фуги ще преминават през цялата дебелина на зида;
Вертикалните фуги на два съседни реда ще се разминават с % или х/г тухли;
При ъглите редовете на зидовете ще се редуват ритмично - напречни с надлъжни;
Зидовете ще се изпълняват от цели тухли, а парчетата ще се използват само за
оформяне на превръзките и най-слабо натоварените участъци;
Независимо от приетата превръзка, напречните редове ще се изпълняват от цели
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тухли;
Хоризонталните и вертикалните фуги ще се изпълняват изцяло с разтвор;
При оформяне на отвори за врати и прозорци в задарията ще се поставят клепета
(дървени импрегнирани трупчета). Броят на същите зависи от отвора, но по правило ще
се правят по три клепета от всяка страна;
Уплътняването с полиуретанова пяна не отменя клепетата. При добре изпълнена
зидария вместо клепета ще се използват дюбели за тухли и съответни винтове;
При изпълнение на зидарията преди бетониране на носещия стоманобетонен
скелет от всяка страна на бъдещата колона ще се оформят по 3 броя отвори - 8/14см за
прокарване на кофражните стеги;
При изпълнение на зида е решетъчни или кухи тухли свързващият разтвор няма да
е много рядък. Кухините на тези тухли ще се насочват успоредно на зида, като ще се
намазват челно е разтвор преди долепването им до предната тухла;
Преди употреба в сухо или ветровито време тухлите ще се навлажнят до 10%
водонапиване;
При ветровито време недовършените зидове ще се укрепват.
•
Покривни работи:
Покривната конструкция е скатна, дървена, стояща, с покритие от керемиди. Ще се
изпълни от бичен чамов материал и ще се захваща към стоманобетоновата конструкция
със стоманени скоби, фиби и обувки е отвори за сегментни анкерни болтове. Върху
подпокривната стоманобетонова плоча ще се полага топлоизолация от XPS е дебелина 10
см и коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK. Ще се монтира нова дървена двойна
скара. Ще се положи дъшчена обшивка, над която ще се полага битумна
хидроизолационна мушама. Прави се летвена скара, след което се нареждат керемидите и
капаците. Следва монтаж на челни дъски, олуци, надолучни поли, водосточни вертикални
клонове и обличане на комините с поцинкована ламарина.
Преди започване на покривните работи ще е завършено бетонирането на последната
(покривна) плоча на сградата и достигната проектната якост. До завършването на
дъсчената обшивка ще са изведени на покрива всички комини, вентилационни
тръбопроводи и мълниезащитната инсталация. Направата на покривната конструкция
започва след запознаване с работния проект, подбор на дървения материал с проверка на
качеството му, на свързващите елементи (гвоздеи, скоби, ъглови планки), както и
извършване на всички спомагателни и подготвителни операции, свързани с
технологичния процес на работа: скрояване, отсичане, малки подрязвания, пасване.
Монтажът на дървената конструкция започва с разчертаване на местата за гредите,
приготовление и изрязване на всички части, и др. по размери. Направа на дъсчената
обшивка включва подготовка на леглото чрез предялване или попълване на ребрата за
получаване на равна повърхност, изрязване на дъските по дължина, включително и
напасването им и наковаване върху ребрата.
Наковаване на челни дъски на покрив - ребрата се подвеждат с канап и подрязват при
необходимост, изрязват се и се напасват краищата на рендосаните челни дъски и се
наковават с гвоздеи или винтове по ребрата на покрива, хоризонтално, подведени с канап
за получаване на права линия.
•
Направа на дограма:
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Доставената PVC дограма ще е с коефициент на топлопреминаване 1,40 Wm2K. Ще се
монтират крепежните елементи, след което дограмата ще се нивелира хоризонтално и
вертикално. Фиксирането на рамката ще се осъществява чрез пластмасови, дървени
трупчета и метални планки. Рамката на прозореца ще се фиксира и уплътнява с монтажна
пяна. Прави се вътрешно обръщане на дограмата, нивелира се и се монтира вътрешен
подпрозоречен перваз. Стените около прозорците ще се шпакловат, измазват и ще се
боядисват с латекс.
7)
• Топлинно изолиране на външни стени
Топлоизолирането на външните стени на сградата ще се осъществи с топлоизолационна
система тип EPS с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK. Около
прозорците ще се използва топлоизолационна система тип XPS с дебелина 2см и
коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK. Топлоизолирането по цокъла на сградата
ще се осъществи с топлоизолационна система тип XPS с дебелина 6см и коефициент на
топлопроводност 0,031 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 ще се нанася по периферията на плоскостта на около 2 см от
ръбовете и по една ивица в средата на плоскостта. Веднага след нанасяне на лепилото
плоскостта ще се залепва по стената, подравнява и ще се притиска.
При полагането на плоскостите около прозорците и вратите, те ще 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 ще се
закрепват цели плоскости. Затова те ще се изрязват така, че ъгълът на прозореца влиза в
зарязания ъгъл на плоскостта. Плоскостите ще 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 ще се фиксират с елементи за механично закрепване след
стягането на лепилото. Дюбелите ще се разполагат в ъглите на всяка плоскост. Те ще 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 ще се запълват е тънки ивици, изрязани от
самите плочи.
След фиксирането на изолационните плоскости преминаваме към полагането на
сгьклофибърна мрежа. Ъглите около прозорците и вратата ще се нуждаят от
допълнително усилване с наклонени парчета мрежа от фибростъкло е размери не помалки от 35x25 см. Допълнителното укрепване предотвратява образуването на пукнатини
в ъгловите участъци.
Рамките на прозорците и вратите ще се защитават със специални ъглови PVC профили е
вградена фибромрежа.
Прави се двукратна шпакловка.
Полага се мазилка. Мазилките ще се нанасят при температури между 5 и 25 градуса
Целзий и влажност на въздуха под 80%. Основата няма да е изложена на директна
слънчева светлина. Измазването и структурирането на мазилката ще се извършва в една
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технологична операция без прекъсване, от ръб до ръб.
8)
■ Довършителни работи:
 Подови настилки:
Ще се положи изравнителна циментова замазка по подовете на помещенията.
Върху почистена, гладка и равна основа ще се полагат новите настилки от гранитогрес и
теракот. Залепването на плочките ще се осъществява посредством лепило. Фугите между
отделните плочки ще са не повече от 4 мм. Ламинираният паркет ще се полага върху
идеално равен под. Разлики от около 2 мм ще 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 винаги ще е перпендикулярна на
прозореца, за да не се виждат сглобките. Задължително ще се оставя отстояние от стените
около 8-15 мм, за да се избегне издуване на настилката при случайно овлажняване,
монтират се и первази.
•
Облицовки, мазилки и боядисване:
Полага се гипсо-варова мазилка по стени и тавани на помещения. Стените и таваните ще
се шпакловат с гипсова шпакловка и ще се боядисват с латекс. В санитарните помещения
ще се полага мазилка-хастар, след което ще се полагат фаянсови облицовки. Залепването
на плочките ще се осъществява посредством лепило. Фугите между отделните плочки ще
са не повече от 4 мм.
•
Електроснабдяване и осветление:
Изпълнението на електрическата инсталация ще бъде осъществено в съответствие с
изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи
електрическите уредби и съоръжения.
•
Монтаж на полипропиленови и полиетиленови тръби:
Съединяването на тръбите ще се извърши посредством челна заварка. При челното
заваряване ще се използва специална заваръчна машина с нагряваща плоча („огледало“)
за нагряване на краищата на тръбата до точката на топене. При изпълнение на заварката
ще се спазват 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.
•
Временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли:
Всички временни съоръжения ще се предоставят от Изпълнителя, той 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. Ще се
предоставят, монтират, оперират и поддържа цялата система, нужна за временно ел.
захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. При
приключване на работата в района, координирано с ел. компанията, ще се изключи и
премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел.
захранване използва генераторни станции, то тези станции ще са шумоизолирани от
съседните домове чрез специална преграда.
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Ще се предоставят и заплатят всички разходи за временни тоалетни и умивалници за
нуждите на служителите. Съоръженията ще са на подходящи места и ще бъдат скрити
както трябва от обществени погледи. Съоръженията ще се поддържат в чисто състояние и
обслужвани по задоволителен начин, както се изисква. Ако се ползват съществуващи
съоръжения в ремонтираните сгради ще се ползват временни измерителни уреди и
консумираните материали ще се заплащат на съответното заведение.
 Основни изисквания по време на строителството
Предвидените за изпълнение 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 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез
протоколи за изпълнени строително- монтажни работи, в които ще 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 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.
При изпълнение на отделните видове СМР 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 линия е задължително участие на проектантите на обекта.
Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с проектантите по съответния
ред;
Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни
работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови
работи, армировъчни и др.); Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/,
стандарти и изисквания на фирмите- доставчици относно: транспорт, съхраняване,
инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н. Ще се изискват
съответните сертификати за съответствие на влаганите материали;
Преди да започне строителството на обекта ще се извърши уточняване и отлагане на
местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това ще се
реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и
др.). При извършването на СМР ще се запазят експлоатационните характеристики на
подземните комуникации; Преди започване на строителството, ще изместим всички
засегнати проводи и съоръжения; Земните работи ще се извършват в съответствие с
ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”;
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. Няма да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за
качество и с неизвестна технология за приложението им;
Изпълнението на строително-монтажните работи ще се съгласува със съответните органи
на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за
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временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците.
Етапът на изпълнение на СМР включва изпълнение на всички видове строителни
дейности и подобекти в пълния си обем, в технологична последователност съгласно
изготвения Линеен график.
Строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрените технически /
работни инвестиционни проекти по всички проектни части.
Всички операции ще се изпълняват при спазване всички указания, дадени в техническите
спецификации, текстовата и графична част на проектите и съответно предписанията и
схемите, дадени в каталозите на фирмите производителки и указанията на специалистите
на съответната фирма производител, от квалифицирани работници.
Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането,
съхранението, полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български
стандарти, предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията
на проектанта.
Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от
лицето упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя. Изпълнителят
по договора за строителство носи пълна отговорност за охраната на строителния обект,
както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или
съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване.
 Описание на разпределението на задачите и отговорностите. Координация на
участниците в строителния процес, съгласуване на дейностите и
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложеното строителство.
В експертния състав за изпълнение на строителството и обезпечаване добрата
координация и качественото изпълнение на обекта — за Технически ръководител на
обекта, Строителен инженер ПГС, Ел. инженер, ВиК инженер, ОиВ инженер,
Координатор здравословни и безопасни условия на труд и Специалист по контрола на
качеството, са привлечени опитни инженери и технически специалисти със солиден опит
в строителството.
В изпълнителския състав ще участват строителни работници със съответната
квалификация, необходима за качественото извършване на обекта.
Ключовите експерти: Строителният инженер ПГС, Ел., ВиК и ОиВ инженерите са със
солиден опит в ръководенето и надзора на сходни проекти. Те следят и отговарят за
изпълнението на проекта по съответните части. С оглед на отговорностите им, те
разполагат със значителна свобода при изпълнението на задачите, подчинени са директно
на Управителя и координират всички други помощни звена.
Строителният инженер ПГС е водещ ключов експерт, който контролира технологичния
процес през целия период на изпълнение на строителството и координира дейностите по
цялостното изпълнение на проекта, като следи и за спазването на графика. Строителният
инженер ПГС отговаря в частност и за качественото изпълнение на строителните
дейности по част „Конструкции”- Подпорна стена, Изкопни работи, Кофражни,
Армировъчни и Бетонови работи, Дърводелски и др. видове работи; част „Архитектура” по коти -2,80 / 0,00 / +2,80 / +5,60 / +8,40 / +11,20 , Покрив, Дограми, Фасада;
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„Вертикална планировка”.
Ел. инженерът отговаря за качественото изпълнение на строителните дейности по част
„Електро” - СМР, Слаботокови инсталации, Мълниезащита, Районно осветление,
Видеонаблюдение, Контролни измервания.
ВиК инженерът отговаря за качественото изпълнение на строителните дейности по част
„ВиК” - Сграден водопровод, Сградна и площадкова канализация, Външно
водоснабдяване, Канализация - външна, Изкопни работи - водопровод и канал.
ОиВ инженерът отговаря за качественото изпълнение на строителните дейности по част
„ОиВ” - Отопление, Вентилация санитарни възли и кухня, Соларна инсталация.
Техническият ръководен състав от ключови експерти ще изпълнява следните
задачи:
9)
Договорни:
•
Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор;
•
Подготовка на цялата договорна документация;
•
Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
•
Подготовка на План за безопасност и здраве;
•
Подготовка, получаване и представяне на Банкови Гаранции за изпълнение на
договора за обществена поръчка;
•
Подготовка и издаване на Застраховка съгласно договора
10)
Планиране
•
Планиране и мобилизация;
•
Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
•
Актуализиране и конкретизиране на Графика за изпълнение на СМР и доставки на
материали, осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности,
напредъка им, разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с
критичните дати за приключване.
•
Идентифициране и коригиране на отклонения в графиците за изпълнение на
работите и доставки на материали и оборудване.
•
Планиране на демобилизацията на края на обекта.
11)
Администрация
•
Установяване на връзки с местните власти;
•
Организиране на устройване на временното селище, решаване на въпросите по
транспорта на персонала.
12)
Технически задания:
•
Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация.
•
Съгласуване на Проект за временно строителство с използване до максимум на
определените площи на обекта, както и площи за складиране.
13)
Доставки и логистика:
•
Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея
процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали,
оборудване и доставки до строителния обект.
14)
Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда:
 За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с местното
медицинско заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са необходими.
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 Ще се назначат също така длъжностни лица по въпросите на здравеопазването,
безопасността и защитата на околната среда, чиято задача ще е да наблюдават,
ръководят, контролират и консултират строителните екипи по въпроси свързани с
процедури за предотвратяване на злополуки.
 Работно време и смени: Работното време на обекта ще бъде от 08:00 часа до 17:00
часа при непрекъсната работна седмица и осигурена почивка на персонала
съгласно Кодекса на труда.
Техническият ръководител на обекта е централна фигура при оперативната
организация и изпълнението на СМР. Той изпълнява дейността си в тясна
взаимосвързаност със Строителния инженер ПГС, Ел., ВиК и ОиВ инженерите,
Специалиста по контрола на качеството и Координатора по безопасност и здраве.
Техническият ръководител на екипа следи за изпълнението на обхвата на поръчката и
съгласува проектните части на всеки един етап от изпълнението на поръчката; определя
КАКВО и ДОКОГА трябва да бъде направено.
Той е отговорен за качественото и навременно извършване на строителните работи. Той
определя КОИ от изпълнителския състав и ПО КАКЪВ НАЧИН следва да приведе в
действие направените указания от Строителният Надзор, Отговорника по качество и
Координатора по ЗБУТ и подава обратна информация с цел проследимост и координация
на дейностите между изпълнителския състав и останалите участници в процеса.
При извършване на отделните видове работи се използва квалифициран за това
изпълнителски състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват
диференцирани задачи поставени им пряко от бригадирите и синхронизирани с
Техническия ръководител на обекта.
В работата на строителната площадка операторите на строителните машини и
транспортна техника, както и във връзка с доставките и извънредните дейности са под
пряко ръководство на Техническия ръководител.
Работата по електрическата инсталация трябва да бъде осъществена в съответствие с
изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи
електрическите уредби и съоръжения. За безопасността, здравето и контрола по качество
през целия период и обхват на изпълнението отговарят съответните ангажирани лица Специалиста по контрола на качеството и Координатора по здравословни и
безопасни условия на труд. Те събират и анализират информацията от строителната
площадка, правят оценка на съответствието и предписания съгласно нормативната рамка,
вътрешно фирмените процедури и внедрената в дружеството изпълнител интегрирана
система за управление и контрол на качеството. Тази организационна структура на
персонала, която ще бъде приложена за изпълнението на настоящия обект, се отличава с:
•
строго разпределение на правата и отговорностите,
•
висока ключова компетентност на йерархичните нива,
•
висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта
•
канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между
инженерно- технически и изпълнителски състав,
•
опосредствана комуникация между изпълнителски състав и останалите участници
в процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и Техническия
ръководител
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Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд: Осъществява
непосредствено оперативно, административно ръководство и контрол на обекта във
връзка със спазването на ЗБУТ. Не допуска действия допускащи и предполагащи събития
и предпоставки за събития които биха довели до трудови и други злополуки както със
персонала на Изпълнителя така и с трети страни.
Специалистът по контрола на качеството: Организира и ръководи цялостната дейност
по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи
и влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, организира съвещания по
качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по качеството по искане
на инвеститора, на авторския надзор, на ръководителя на обекта. Участва в подготовката
на документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Съгласувано с
техническият ръководител, бракува по съответния ред и спира от употреба продукти,
неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни
документи. Спира изпълнението на некачествено извършени СМР. Предлага да се
налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни нарушения на
изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи.
На базата на разработения план-график са определени продължителността на
строителните процеси и бройките на заетите в тях работници. Също така от точното
определяне на вида на работите и технологията на тяхното изпълнение се определя и
тяхната квалификация. Въз основа на тях е разработена Диаграма на работната ръка,
която е приложена към документацията. От нея е видно какво е разпределението на
работниците и с какъв брой работници трябва да се разполага във всеки един момент.
15)
Строителни работници със съответната квалификация:
Общи работници - изпълняват СМР, за които не се изисква квалификация, като
разваляне на асфалтови настилки, товаро-разтоварни работи, пренос на строителни
материали и разтвори, събира и изнася на определените места отпадъци, извършва обща
работа при изпълнение на ремонтни работи, изпълнява и други конкретно възложени
задачи, свързани с длъжността. Носят отговорност при нанесени вреди върху инвентара и
материалите, които пренасят. Спазват правилата за товарене, разтоварване и пренасяне и
нормативните изисквания за безопасност на труда.
Багеристи - Управление и обслужване на въжено-механични, хидравлични и
многокофови багери, оборудвани с различно загребващо устройство при разработване на
почви, направа на канали, основи на съоръжения, жилищни и промишлени сгради,
планировка, направа на изкопи и насипи, строителство на пътища и други подобни,
управление на машината в ход и на място; монтаж и демонтаж на различното оборудване
към машината; контролиране при движение и работа изправното състояние на работните
органи, системите за управление, възлите и отговорните детайли на машината;
осигуряване и поддържане нормален режим на работа; извършване на профилактика.
Извършват ежедневното обслужване на машината и я поддържат в чисто и изправно
състояние; зареждат необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни
течности; познават връзката между отделните механизми на машините. Извършват или
участват при извършването на всички видове изкопно-насипни работи с различните
оборудвания на загребващото устройство като изпълняват функции, операции и
манипулации предвидени по технологичен ред в карти, технологии и ПСД. Работят
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самостоятелно или в комплект е други машини използвани в технологичния процес;
спазват екологичните изисквания, нормите, правилата и изискванията за безопасна
работа, по които са обучени и инструктирани; Използват коректно машините,
съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита;
Изкопчии - извършват изкопни работи в земни и скални почви. Имат
необходимия опит за работа с необходимото оборудване - компресор, къртач и др.
Притежаващи дългогодишен опит в направата на траншейни и всички видове изкопи с
натоварване на ръчни колички и на транспорт, както и прехвърляне.
Кофражисти - запознати със съвременните кофражни технологии; изпълняват
дейности като направа и разваляне на кофраж за колони, плочи, греди, стени,
самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, тръбно инвентарно скеле; направа и
разваляне на кофраж за ребрени плочи, сводове, касетирани тавани, правоъгълни и
кръгли резервоари, подпрени с дървено или тръбно инвентарно скеле; направа на висяща
дървена конструкция с наклон над 20 и светъл отвор над 13м.; направа на дървен скелет
за преградни стени; направа на дъсчена обшивка върху готов скелет; направа на черен
под; направа на кофраж за нулеви цикли на сгради, направа на обшивка за тавани и
стрехи с дъски; направа на лежаща дървена конструкция с гвоздейни съединения;
направа на дъсчена или летвена обшивка на покрив; направа на покривни конструкции с
наклони; отвесиране, нивелиране и свързване на пълзящ кофраж; сглобяване на
кофражни панели и метални платна; сложни съединения и сглобки; монтаж на оградни
метални платна; сортиране и подреждане на дървен материал по вид и размери.
Арматуристи - изпълняват дейности като връзване с тел на армировъчни пръти;
извършване на всички видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни
конструкции по различни системи на напрягане; огъване на армировъчни пръти от
всички диаметри, монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи /без и с
кръстосване/, греди с конзолните им части, щурцове, стени, колони; изработване на
стремена; монтиране на заварени мрежи и скелети; пригципване на стоманени пръти;
ръчно и машинно опъване и изправяне на бетонна стомана с диаметър до 14 мм; рязане
на стомана с диаметър до 12 мм; сортиране на изработената армировка; разчитане
кофражни и арматурни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и
елементи.
Бетонджии - изпълняват дейности с полагане на бетон и грижи след полагането.
Спазват технологиите за полагане на видове бетон, времето за полагане. Съхраняват
всички съпътстващи документи, като декларации за съответствие, превозни бележки и др.
Притежават необходимите сертификати и дългогодишен опит в подготовката и
полагането на бетон.
Зидаро-мазачи - изграждат от тухли, газобетонни блокчета и каменни блокчета,
свързвайки ги с вароциментов разтвор, вътрешни и външни стени, надзиди, декоративни
и подпорни зидове и огради. Измазват изградените стени и зидове с вароциментов
разтвор.
Изолаторджии - изпълняват дейности като приготвяне на всички видове разтвори
за мазилки - ръчно и механизирано; ремонт на външни зидарии; очукване и изкърпване
на външни мазилки; шпакловане и шлайфане на повърхности; постно боядисване с
подготовка на основите; боядисване ръчно и машинно с латексови, фасадни и блажни
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

66

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

бои, вкл. декоративно и художествено оформление; подготвяне на повърхности за
изолация; извършване на изолация на стени; машинна обработка на облицовъчните
материали.
Работници - облицовки и Настилкаджии - изпълняват почистване и подготовка
на основата; фугиране на облицовките и настилките; приготвяне на разтвори за
облицовки, настилки и заливки; разстилане на разтворите и изравнителните пластове за
настилки; шпакловка на основата; полагане на различни видове настилки; направа на
декоративни настилки, корнизи, первази, холкери и др.; направа на облицовка на стени,
подове, вани, мивки; направа на облицовка по стени по детайли, сложни облицовки и
настилки; почистване на готовите облицовки и настилки след заливането, почистване
след полагане; Изпълняват подготовка и възстановяване на настилки - асфалтови,
тротоарни и бетонови.
Монтажници ВиК - притежават необходимите сертификати за изпълнение на
СМР, свързани с монтаж на водопроводни, канализационни инсталации и съответните
фасонни части. Извършват цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжката им. Следят
и поддържат работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено
извършване на ремонтни работи и профилактика. Познаване и спазване на правилата за
безопасни условия на труд, за които са инструктирани и обучавани, което е особено
необходимо при боравене със специфично оборудване, машини и съоръжения, изискващи
повишаване на мерките за безопасност при тяхната експлоатация.
Монтажници Ел. инсталации - притежават минимум трета квалификационна
група по електро безопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждане до 1000 волта, и необходимите сертификати за изпълнение на СМР,
свързани с монтаж на електро и осветителни инсталации. Притежават опит по направата
на електрическите инсталации и монтажа на апаратури, уредби, табла и прибори.
Размерват, разчертават и изпълняват открити и закрити противопожарни, взривоопасни и
с нормално изпълнение силнотокови, осветителни, звънчеви, домофонни, усилвателни,
часовникови, осветително- сигнални, осигурителни и други инсталации с гофрирани PVC
и газови тръби. Монтират обикновени и специални неонови, живачни, флуоресцентни,
силови команди, капсуловани и други електрически табла. Монтират и свързват
сигнални, измервателни, командни и други слаботокови и силнотокови апарати и
апаратури. Полагат кабели и кабелни съоръжения; изработват кабелни глави и муфи за
НН. Изпълняват заземителни и гръмоотводни инсталации. Монтират и свързват
токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии. Свързват електрически
машини за прав и променлив ток. Ремонтират ел. уреди, машини и съоръжения. Работят
само с изправни съоръжения, машини, уредби, апарати, инструкции и пр. Отговарят за
качественото функциониране и изправността на електрическите мрежи и инсталации,
противопожарните съоръжения и табла. Спазват реда и изискванията за извършване на
монтажни и ремонти дейности в съответствие с изискванията за безопасността, хигиената
на труда и противопожарната охрана.
Монтажници ОВК - изпълняват монтаж на прави въздухопроводи и съоръжения
към вентилационни инсталации; рязане на ламарина и профилна стомана; изработване и
монтаж на укрепителите за въздуховоди; изработване и монтаж на фланци, бандажи и
люкове; изработване на всички видове фасонни части и сложни детайли за
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вентилационни и климатични инсталации; изработване и монтаж на дефлектори и други
сложни детайли; ревизия и монтаж на вентилатори, филтри и апарати; изработване и
монтаж на всички видове шумозаглушители и безшумни фундаменти; извършване на
единични и комплексни проби на инсталациите; знаят основните принципи за регулиране
на инсталациите, контролните уреди и извършване на проби.
Каналджии - притежават дългогодишен опит и квалификация за подготовка на
канала за полагане на тръби в изкоп, като извършват необходимите СМР - подложка и
засипване с пясък, трамбоване и уплътняване на насипи и др.
Всички СМР ще се изпълняват под ръководството на: Техническия ръководител,
Специалиста по контрола на качеството и Координатора по здравословни и безопасни
условия на труд. Работната ръка е разчетена съгласно приложения график, заложените в
него срокове, като е отчетена точно спецификата на обекта.
Предвижда се различните СМР да бъдат изпълнявани от различни тясно специализирани
звена, което обуславя тяхната висока производителност и качеството на извършваната от
тях работа.
При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа,
които ще допринесат за оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени
срокове за изпълнение на дейността - 498 календарни дни, без това да повлияе на
занижаване на качеството.
Средно списъчния брой на работниците на обекта е 11 човека. За всеки вид дейност
(всяко специализирано звено) е осигурена поточност в натоварването, по този начин се
избягва получаването на екстремуми в диаграмата, улеснява се планирането и
организацията на строителната площадка.
 Отношения и връзки за контрол, взаимодействие и субординация между
Изпълнителя, Възложителя и останалите участници в строителството
За организацията на работата и осъществяване на безпроблемното изпълнение на
договора от съществено значение е комуникацията вътре в екипа на Изпълнителя, както и
комуникацията с Възложителя и др. взаимодействащи си страни. Въпреки
съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на комуникация,
експертите се насърчава за постоянен контакт помежду си. Това улеснява екипната
работа и решаването в работен порядък на повечето въпроси.
Планиране, вътрешен контрол и комуникация между страните: Управителят планира и
контролира дейността - разпределя задачите и ресурсите съгласно последователността на
изпълнение на работната програма. Съвместно с Техническия ръководител, Строителния
инженер ПГС, Ел., ВиК и ОиВ инженерите, Специалиста по контрола на качеството и
Координатора по безопасност и здраве, определя необходимите бригади от работници, с
подходяща квалификация и умения за изпълнението на конкретните строително монтажни работи.
След подписване на договора следва правилното управление на проекта. Това включва
анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време и фази на изразходваните
материали и ресурси.
Изготвената програма за изпълнение на поръчката ще бъде основната база върху която
ще се изгражда управленческият процес и ще ръководи Строителният инженер ПГС, Ел.,
ВиК и ОиВ инженерите и Техническият ръководител при изпълнението на поръчката.
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

68

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

При изменение на планираните и реалните стойности, както и при констатиране на
възникнали непредвидени изменения в работния проект, ще се вземат корективни мерки.
Бързият достъп на мениджмънта до информацията е съществен. Ще се създаде добро
сътрудничество и координация на действията между основните институции Възложителя - Община Смолян, Строителния надзор, Проектанта и Изпълнителя. За
всеки вид строително - монтажна дейност, която подлежи на закриване Изпълнителят ще
отправя покана към Строителния надзор и Проектанта за приемането й, съставянето на
необходимия акт за скрити работи и даването на разрешение за продължаване на
строителството.
Ключов елемент за плавното, навременно, качествено и съгласувано изпълнение на
обществената поръчка е добрата комуникация Възложител — Изпълнител.
Основна роля в тези взаимоотношения ще има Техническия ръководител, който ще бъде
свързващото звено по линията Възложител - Изпълнител.
Изключително важно е организирането на уточняваща среща между отговорното лице от
страна на Възложителя и техническия екип. Това се прави както с цел по-пълното
задоволяване желанията на Възложителя така и за уточняване на възникнали въпроси.
16)
Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя
Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на целия
цикъл на изпълнение на строителството.
Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде чрез Консултанта / Строителния
надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще присъстват всички
заинтересовани страни.
Комуникацията с Възложителя и строителния надзор се извършва писмено. Документите
се изпращат по факс или куриер. Те се подписват от Техническия ръководител на обекта.
Взаимоотношения Възложител - Изпълнител на строителството
След като офисът на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя постоянно
ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава
кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се
предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с
Възложителя и Консултанта ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени
правила и процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на проекта.
Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът, съдържанието
им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Консултанта. Упълномощен да подписва
документи от страна на Изпълнителя е единствено Техническия ръководител. Той
комуникира с Възложителя и получава указания от него. Изпълнителят разполага с екип
от технически лица - Строителен инженер ПГС, Ел. инженер, ВиК инженер, ОиВ
инженер за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената
поръчка, включително и осигуряване на контрола на качеството.
Техническият ръководител ще е пряко отговорен за комуникацията между Изпълнителя и
Възложителя. Външната организационна линия на комуникация между Техническия
ръководител и Възложителя ще протича през целия период на строителството. Тясната
координация между екипа на Възложителя и Техническия ръководител ще
благоприятстват за качественото изпълнение на строителството на обекта.
Техническият ръководител представя План за управление и възстановяване на околната
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

69

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

среда за одобрение от Възложителя; представя и План за управление на строителните
отпадъци за одобрение от Възложителя и всички други необходими институции. В
случай на възникване на непредвидени обстоятелства, Техническият ръководител ще
уведоми незабавно Възложителя и Консултанта / Строителния надзор, както и всички
други касаещи ги институции. Техническият ръководител ще осигури достъп на
Възложителя и Консултанта / Строителния надзор за контрол върху качеството на всички
материали.
Възложителят може да поиска и допълнителна, подкрепяща информация към
предадените за разглеждане документи. При необходимост ще се осъществи и
допълнителна консултация между екипите на Изпълнителя и Възложителя.
17)
Взаимоотношения Изпълнител на строителството - Консултант
Техническият ръководител в качеството си на представител на Изпълнителя, ще е пряко
отговорен за комуникацията между Изпълнителя и Консултанта. Външната
организационна линия на комуникация между Техническия ръководител и Консултанта
ще протича през целия период на строителството. Тясната координация между екипа на
Консултанта и Техническия ръководител ще благоприятстват за качественото изпълнение
на строителството на обекта.
При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на проекта,
ще бъдат съобразени и отразени в разработката, но след предварителното съгласуване и
одобрение от Консултанта. Техническият ръководител ще съгласува с Консултанта и
графика за поетапно завършване на всички компоненти от плана; ще представя и месечни
отчети (доклади) за напредъка на изпълнение на договора. При преценка на Консултанта,
може да инструктира Техническия ръководител да представи и седмичен доклад за
напредъка. Ръководителят ще представи в съответствие с изискванията и сроковете на
договора, доклади за организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение
на работите.
18)
Взаимоотношения Изпълнител на строителството - Външни институции
При реализация на проекта се предвижда тясно сътрудничество с местните власти и
контролни органи, в т.ч. и със съответния отдел към общината, който реализира
екологичната политика на Общината, като извършва превантивна дейност и контрол,
събира информация за състоянието на околната среда на територията на Общината,
изготвя програми и проекти във връзка с опазването на околната среда и нейното
възпроизводство. Отделът администрира, указва параметри и издава разрешения за
различни дейности за новостроящи се обекти чрез регламентирани документи / бланки и
взаимоотношения със страните по проекта - Възложител - Строител.
 Управление изпълнението на договора, мерки и дейности за вътрешен
контрол
Организация: Според спецификата на работата, в зависимост от обемът на СМР и
сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при наличието на необходимата
механизация, материали и определянето на необходимия изпълнителски състав и налична
работна ръка, под прякото ръководство на Техническия ръководител започва
изпълнението на предвидените СМР за изпълнение на поръчката.
Подготовката на строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия за
контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

70

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

техническата спецификация и договорените изисквания.
Техническият ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението на
важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или
предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез
инструкции, скици, схеми, образци и др.
За конкретната поръчка Техническият ръководител ще извърши преглед на
възможностите на основните производствено - технически процеси и ще предприеме
необходимите действия за реализиране изискванията на работната документация за
качеството на извършваната работа и изпълнение на планираните количества работи в
определения срок.
19)
Координация и съгласуване на дейностите
Преди началото на строителните дейности от страна на Изпълнителя, ще се извърши
идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като цяло и
създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведения анализ на
заинтересованите страни, ще бъде определена степента и посоката на въздействие и
взаимодействие с всяка от заинтересованите страни.
Организацията на взаимодействие при започването на строителните дейности на
основните участници по изпълнението на проекта е дефинирана ясно в следните текстове
на Договора за строителство: -Чл.6. (1) За извършване на строителството
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури площ с лице и местоположение, която да
съответства на предвидените в техническата документация изисквания и да позволява
своевременно започване и нормално извършване на строителните работи.
(2) При необходимост за извършването на работата електро- и водозахранване се
осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения,
необходими за започване на строителството.
(2)
За започването на строителството се съставя протокол /протокол за откриване на
строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения
№ 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и се извършва заверка на заповедната книга от лицето
по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.
(3)
Датата на съставяне на протокола по предходната алинея и на заверката на
заповедната книга се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е обусловено от сбъдването на
условието по чл.23 от настоящия договор, като се счита за начало на строителството и от
нея текат предвидените срокове в Предложението за изпълнение на поръчката и
Линейния график за изпълнение на поръчката от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
/Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор.
Чл.8. (1) След извършване на действията по предходния член ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва
изпълнението на строителните работи на обекта.
(2)
Ако е приложимо, за извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да осигури временна организация на движението на моторни превозни средства за
нормално извършване на строителните работи.
(3)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителните работи съгласно условията
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на настоящия договор, с грижата на добрия търговец, при спазване на предвиденото в
техническата документация и изискванията на строителните, техническите и
технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
20)
Контрол при доставката и транспортирането на материалите:
Контролът при доставката и транспортирането на материалите се извършва от
Техническия ръководител и периодично от Възложителя.
Техническият ръководител на обекта извършва входящ контрол на материалите
доставени директно на обекта.
Доставката на материали и изделия на строителната площадка ще се допуска след
като същата е подготвена за тяхното съхранение. Материалите ще се доставят по
възможност в пакетиран вид и складират и съхраняват в района на площадката.
Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и
несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта,
Техническият ръководител на обекта спира работата и разпорежда незабавно
отстраняване на несъответствията. Товарно - разтоварните работи и съхранение на
материали и изделия ще се извършва в съответствие с изискванията на правилника по
безопасността на труда при товаро - разтоварни работи.
21)
Управление на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси е възложено не само на Техническия ръководител,
но и на Управителя на дружеството с цел следене на цялостната работа на екипа,
включително тази на Техническия ръководител.
Изпълнителят, в процеса на подготовка на офертата за участие, е запознал всеки един от
техническия екип с обхвата на обществената поръчка.
Решения за гарантиране на охраната на труда и мерки за създаване на здравословни и
безопасни условия на труд:
Координаторът по безопасност и здраве в строителството ще подсигурява писмени
инструкции по безопасност и здраве при работа. Копие от всяка инструкция ще се
поставя на видно място в обсега на площадката.
Ръководството на Изпълнителя ще задължи Координатора по безопасност и здраве
в строителството да осигури работни облекла и лични предпазни средства на всички
работещи на обекта, както и преносима аптечка - заредена, за оказване на първа помощ.
Координаторът по безопасност и здраве ще контролира спазват ли се при
изпълнение на СМР инструкциите по безопасност и здраве при работа, за преодоляване
на опасностите, описани в писмените инструкции и нормативи.
За избягване на нещастни случаи и инциденти той ще следи всички работници да
са преминали през задължителен инструктаж по здравословни и безопасни условия на
труд.
Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или
преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация ще се
допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на
безопасност и хигиена на труда.
Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи,
не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за
предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя.
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Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана.
Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.
Ел. заварките ще се изпълняват от правоспособни заварчици, осигурени с лични
предпазни средства - гумени ръкавици, престилка, предпазна маска и шлем.
Преди започване на работа се проверява изправността на арматурата и
заземяването.
На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, ще
има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.
Ще се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения,
като предварително се обозначат и маркират.
Металните инвентарни скелета ще се ползват след щателна проверка на връзките и
носимоспособността на отделните елементи, при наличието на паспорти от
предприятието - производител.
Работните площадки ще се обезопасят с парапети и бордови дъски на височина
1,00 м над ходовата повърхност.
22)
• Управление на договора при изпълнение на СМР
Изпълнението на посочените СМР изискват специфична организация на изпълнение, а от
там и на правилата по ЗБУТ. Предвидената организационна схема ще се спазва стриктно,
след предварителното одобрение от страна на Възложителя и всички оторизирани
контролни органи на обекта.
СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията в настоящите тръжни условия,
съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено стойностна сметка.
Всички изброени строително-монтажни работи са разнородни по естество. Срока за
изпълнение на обекта и видовете строително-монтажни работи, планувани за изпълнение,
задължават да се подготви такава организация и разпределение на техническите и
човешките ресурси във времето, че да се вместят в предвидените срокове за изпълнение и
с необходимото качество.
Фирмата има възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение
на предвидените дейности на обекта. Трудовите ресурси, транспорта и механизацията, ще
бъдат обезпечени съгласно нормите полагащи се за изпълнение на отделните видове
СМР. При необходимост има възможност и готовност да се обезпечи преминаване на
двусменен /многосменен/ режим на работа или на едносменен с удължено работно време.
Това ще стане само при необходимост и след одобрение от страна на Възложителя,
всички контролни органи за обекта и всички необходими инстанции и институции.
 Описание на механизацията за изпълнение на обекта
Голяма част от строително - монтажните работи ще се изпълняват механизирано.
Техническият ръководител на обекта подава заявка до отдел „Снабдяване“ на фирмата с
необходимата механизация, като видове и количество. Следи за изпълнение на работите в
съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Ежедневно се
съставя протокол за извършената от всяка машина работа. Този протокол се проверява и
подписва от техническия ръководител на обекта.
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Разполагаемост с цялата строителната техника, оборудване и транспортни средства,
необходими за изпълнение на договора. Предвидените строителни машини са с
производителност, надвишаваща необходимата, с цел обезпечаване на резерв от
технически и времеви ресурс. За изпълнението на предвидените с проекта видове работи
се предвижда да се използва описаната по-долу строителна механизация, транспротни
средства и оборудване, а именно:
№

Наименование

Бр.

Основно приложение/ разпределение п
видове дейност

1.

Самосвал „УНИМОГ”

1

Извозване земни и скални маси и доставки

2.

Самосвал Волво ФС10 6x4

1

Извозване земни и скални маси и доставки

3.

Багер SHAEFF-HML ЗОА

2

Изкопни работи и натоварване

4.

Багер ТЕРЕКС верижен модел HR20

1

Изкопни работи в земни и скални почви

5.

Багер - еднокошов, хидрочук JCB ЗСХ

1

Изкопни работи в земни и скални почви

6.

Валяк CAT СВ-214 2003 R

1

Уплътняване земни и скални почви

7.

Валяк вибрационен, модел VMT-100

1

Уплътняване земни и скални почви

8.

Компресор - подвижен FIAS 125

1

Захранване на къртачи

9.

Къртачи - пневматични

2

Разбиване на скални маси

Заваръчен апарат за челна заварка за ПЕ 1
- рт315
Апарат за челна заварка за РЕНТ) - 1
ELEKTRA 315 скенер

Челно заваряване на тръбите
изграждане на водопровода
Челно заваряване на тръбите
изграждане на водопровода

12.

Ел. агрегат

Захранване на заваръчен апарат

13.

Ръчна трамбовка - WACKER BS 60 - 2 i 1

Уплътняване земни почви ръчно

14.

Фугорезачка STILL

1

Рязане на асфалтова настилка

15.

Иглен вибратор

1

Уплътняване на бетон за максим. здравина

16.

Вибромастар Masalta MCD-4

1

Заглаждане
и
подравняване
непосредствено излят бетон

17.

Водна помпа

1

Водочерпене и водоподаване

10.
11.

2

Инвентар, инструменти - дружеството разполага с необходимия инвентар и инструменти
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съгласно предмета на поръчката: ръчни инструменти, къртачи, перфоратори,
фугорезачка, ръчна трамбовка за уплътняване на земни маси, бензинови агрегати
(генератори), пистолет за заварки, оксижен, електрожен, апарат за челно заваряване,
електропробивна машина, газова горелка, каменорезачка, мазаческа машина, асансьорна
вдигачка, техника за осигуряване на качеството.
 Технически средства, с които ще се осъществява контрол на качеството на
изпълнените строителни и монтажни работи, като лазерни нивелиращи
системи, оптични нивелири и геодезически инструменти, чрез които ще
генерираме екзекутивни чертежи на новоизградената сграда.
Цялото оборудване ще е в съответствие с характера на предмета на поръчката.
Необходимата техника е определена на базата на вида на строителните работи,
технологията им на изпълнение и условията за работа на обекта. Не на последно място е
и неговото географско разположение. Предвидената от нас строителна механизация и
автотранспорт за изпълнение на работите е от най-ново поколение и използва технологии
гарантиращи с необходимите бройки, капацитет и мощност за постигане на темповете на
напредък заложени в графика.
Обезпечеността на дружеството със специализирани машини и съоръжения,
предразполагат към надеждно, сигурно и качествено изпълнение на дейностите по
изпълнението на обекта.
Укрепителни елементи, стълби, ограда за ограждане;
• Къртачи пневматични, апарат за челно заваряване, компресор подвижен, пробивен чук,
трамбовка, лостове, чукове, кирки и др. ръчни инструменти.
Транспортните средства и строителната механизация ще бъдат управлявани единствено
от квалифицирани лица със съответните свидетелства за управление.
Ще се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че основни
дейности като изкопи, насипи, бетонови работи и др., никога да не прекъсват поради
ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи за заместване и ремонт на строителната
механизация. Ще се поддържа в резерв 1 самосвал и 1 комбиниран багер. Всички СМР,
предмет на настоящата обществена поръчка ще са обезпечени с необходимата
механизация и оборудване и ще са съобразени със срока за изпълнение, представен в
Линейния график и съответно Диаграмите на механизацията.
 Описание на организацията за доставка на материалите при
изпълнение на обекта
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се
определи план - график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на
доставчиците. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина за
осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за поръчка, за
изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок
приоритет. Съществен дял при изпълнението на дейностите за реализация на поръчката
заема доставката на материали и оборудване. Тази дейност е неразделна част от
строителния процес и в съответствие с това за нея се отделя специално внимание.
Сроковете за доставка са съобразени с разработения линеен график (календарен план) за
изпълнение на поръчката.
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Процесът по доставянето на материали и оборудване на обекта започва незабавно след
подписването на договора и продължава до завършването на СМР. Навременните и
качествени доставки са от решаващо значение за изпълнението. Като цяло тези дейности
са пряко свързани от една страна с изпълнението на строителните работи и в същото
време са в зависимост от сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците.
Строителните материали ще се подсигуряват с хода на строителството по предварително
уточнени количества и сключени договори. Доставките на материали и оборудване ще
бъдат в зависимост от линейния график на Изпълнителя. За правилното съхраняване на
доставените материали и оборудване ще бъде осигурен склад. Складирането ще бъде
съобразено с изискванията на доставчиците и спецификата на складираните материали.
Всички доставяни материали ще бъдат обозначени с името на производителя, търговската
марка и друга информация, която се изисква от прилаганите производствени стандарти.
Всяка една доставка ще е придружена със съответните сертификати. Всички строителни
продукти ще се съхраняват и влагат точно според инструкциите и препоръките на
производителя. Препоръките за съхранение ще бъдат представени за одобрение от
Надзора и Техническия ръководител и ще се спазват непрекъснато.
 Всички влагани строителни материали ще бъдат придружени със
сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния
продукт с указания за прилагане на български език, съставени от
производителя или от неговия упълномощен представител, подписана и
подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно
НСИСОССП, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.).
Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на
всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със:
– сертификати за качество по ЕЗО 9001 и да отговарят на европейските стандарти. За
материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните
разрешителни;
– заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от
оторизирано лице по Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното
качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите трябва да се
избират така, че да предотвратяват корозията, причинена от околните условия. Всички
дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за
сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и
правилници и се извършват съответните изпитания.
Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани
никакви материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не
освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по договора за
изпълнение.
Необходимо е Изпълнителят предварително да съгласува с Възложителя всички влагани в
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите или материали
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с еквивалентни технически характеристики, но отговарящи на изискванията в
българските и/или европейските стандарти.
За доказване на съответствието на предлаганите материали ще са приложени
сертификати, декларации за съответствие и други приложими документи.
Преди доставката на материалите изпълнителят ще направи необходимите проверки и
съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложени в техническата
спецификация и проекта.
При приемането на материали от доставчика ще се прави проверка за:
Сертификат за съответствие на производителя;
Проверка на характеристики;
Проверка на маркировката.
При транспорт, доставка и складиране ще се прави:
Проверка за дефект;
Проверка за замърсяване;
Проверка за повреди при товаро -разтоварните операции.
 Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите.
При изпълнението на договора за строителство изпълнителя ще бъде отговорен за
транспортирането, съхранението, полагането и изпитването на материалите съгласно
съответните български стандарти, предписанията на производителя/доставчика на
материалите и предписанията на проектанта.
Ще се планира снабдяването с материалите по такъв начин, че да може да се изпълняват
задълженията по договора, включително изграждането, поддръжката и управлението на
складови бази.
Изпълнителят ще бъде отговорен за охраната на строителния обект, както и на
материалите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат вложени или съхранявани до
получаване на разрешение за ползване.
При изпълнението на договора за строителство ще бъде попълвана цялата необходима
документация, свързана със строителството и ще бъдат изготвени екзекутивни чертежи,
показващи окончателното вграждане на издадените материали.
23)
Описание на предвидените за влагане материали:
1.
Зидария:
 Тухли в съответствие със стандарт БДС EN 771-1:2011+А1:2015 или
еквивалент;
 Газобетонови блокчета в съответствие със стандарт БДС EN 7714:2011+АП2015 или еквивалент;
2.
Дограма в съответствие със стандарт БДС EN 14351-1:2006+A2:2016/NA:2018 и
БДС EN ISO 10077-1:2018 или еквивалент:
 PVC петкамерна дограма с троен стъклопакет и коефициент на
топлопреминаване < 1,40 Wm2K;
3.
Топлоизолация в съответствие със стандарт БДС EN 13163:2012+А2:2017, БДС
EN 13162:2012+А1:2015, БДС EN 13164:2012+А1:2015 или еквивалент:
 EPS с дебелина 10 см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
 EPS с дебелина 12 см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
 Каменна вата с дебелина 10 см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

77

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

 XPS с дебелина 2см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
 XPS с дебелина 6см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
 XPS с дебелина 10см, коефициент на топлопроводност 0,031 W/mK;
4.
Бетон В12,5 (С 10/12), В15 (С 12/15), В20 (С 16/20), В25 (С 20/25), съгласно БДС
EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент;
5.
Армировъчна стомана В500В съгласно: БДС EN 10080:2005 Стомани за
армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения или еквивалент;
БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. БДС 9252:2007 стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана
В500 или еквивалент;
6.
Керемиди съгласно БДС 14175:1986, БДС EN, 539-1:2006 БДС EN 539-2:2013 или
еквивалент;
7.
Тръби за сградна канализация и сграден водопровод:
•
PVC тръби Ф20, Ф32, Ф50, Ф110 за сградна канализация съгласно БДС EN 13291:2014 или еквивалент;
•Полиетиленови тръби Ф63 за външно водоснабдяване съгласно БДС EN 12201-1:2011
или еквивалент;
•
Оребрени полиетиленови тръби Ф160 и Ф200 за канализация съгласно БДС EN
13476- 3:2007+Al:2009/NA:2015 или еквивалент;
•
Полипропиленови тръби Ф20, Ф25, Ф32, Ф40, Ф50, Ф63 за вътрешен водопровод
съгласно БДС EN ISO 15874-1:2013 или еквивалент;
8.
Проводници ПВВ-МБ1 със сечение Зх1,0мм2, Зх1,5мм2, Зх2,5мм2, Зх4,0мм2
съгласно БДС 4305:1990, БДС 4305:1990 /Изменение 1:2002 или еквивалент;
9.
Осветители:
•
Парков LED осветител 30W или еквивалент;
•
Луминисцентно осветително тяло - шина 1x18 W с ключ IP54 или еквивалент;
10.
Камери за видеонаблюдение:
•
Куполна камера тип HDBW 2220R - Z, влагозащитна и влагоустойчива или
еквивалент;
•
2 МР камера тип НАС HDB W 2220R - Z, влагозащитна и влагоустойчива или
еквивалент;
11.
Термопомпен агрегат на директно изпарение:
•
Външно тяло на климатизатор с параметри Q ох =2,0kW и Q от =2,5kW или
еквивалент;
•
Климатизатор с параметри Q ох =2,0 kW и Q от =2,5kW в комплект с
дистанционно управление или еквивалент;
•
Влагозащитен ел. конвектор с параметри Qh = 0,20 kW и N el= 0,20 kW/230V или
еквивалент;
12.
Комбиниран бойлер с ел. нагревател с 1 серпентина, с обем 1000 литра, Nea = 3
kW, комплект с табло захранване и управление (включени захранващи кабели от таблото
до бойлера) съгласно БДС EN 55014-1:2017, БДС EN 61000-1-2:2017 или еквивалент;
13.
Слънчеви плоски селективни колектори съгласно БДС EN 129751:2006+А1:2010, БДС EN ISO 9806:2018 или еквивалент;
14.
Бордюри:
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Новите бетонови бордюри ще бъдат произведени във вибропресоващи инсталации за
бетонови изделия и ще отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN
1340:2005/АС:2006, БДС EN 1340:2005/NA:2013 или следните минимални изисквания,
или еквивалент:
Сиви вибропресовани бордюри с размери 18/35/50;
Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;
Устойчивост на плъзгане/приплъзване - задоволителна;
15.
Тротоарни плочи:
Ще се използва цветен вибропресован бетон със следните минимални характеристики по
БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/АС:2006 или еквивалент:
– Клас по якост на разцепване и огъване 3, маркировка U;
–Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
–Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
- Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
16.
Каучукови плочи съгласно БДС EN 1177:2018 или еквивалент;
Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен контрол съгласно
Наредба № РД-02- 201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните
продукти в строежите в Република България.
Влаганите строителни материали ще бъдат придружени със сертификат за произход и
декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане на
български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител,
подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Р1аредба
№ РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в
строежите в Република България).
24)
Доставката на материали ще се осъществява, съобразно Линейния график и
съответно посочените в него начало и край на изпълнение на съответните СМР.
III. Последователност на изпълнение на поръчката
♦
Предвижда се СМР и СРР да се извършат със строителни специалисти,
механизация и оборудване, в определения срок и в следната последователност:
Наименование на видовете СМР и тяхната
технологична последователност на изпълнение Времетраене и срок.
Разпределение на ресурсите технически и човешки (ръководен
и изпълнителски персонал)
Подготвителни дейности и организация по започване на строителството
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Подписване на Протокол - обр.2 за
откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво.
Трасиране на участъка.
Уточняване на кадастъра на подземните
комуникации, в т.ч. телефонни, електрически
кабели и др.
Ограждане на строителната площадка с
временна строителна ограда.
Създаване на организация на движението
съгласувана с КАТ - при необходимост.
- Поставяне на необходимите табели, съгл.
изискванията на ПБЗ и ВОД, и светлинната
сигнализация за тъмната част на денонощието.
Ще бъдат направени всички видове инструктажи на
персонала намиращ се в границите на обекта
съгласувано с ПБЗ. Мобилизация на техниката,
работната сила и строителните материали които ще
са нужни за успешно изпълнение на обекта.

Подготвителния период ще е през
първите два дни.
Ще се изпълни
под ръководството на Техническия
ръководител, Специалиста по
контрола на качеството и
Координатора по безопасност и
здраве.
от Общи работници (5бр.).

ПОДЕТАП 1
част "Конструкции" / Разрушителни работи на
същ. сгради
Ще се изпълнят от 2-ри до 5-ти ден.
Изсичане на дървета (част Вертикална планировка)
Под ръководството на Техническия
- 11 бр. / Разрушаване на стоманобетонни елементи
ръководител,
с багер- 175м3 / Разрушаване на тухлена зидарияИзпълнено от: Общи работници.
157м3 / Натоварване и извоз. отпадъци от
Механизация - Самосвал, Багер-чук,
разрушаване на сгради- 332м3
Багер еднокошов.
част "Конструкции" / Подпорна стена
Тесен изкоп 0.6-1.20м.в скални почви с багер- 93м3
/ Изкоп с огр.шир.1.2-4.м. зем.почви за основи на
път.съоръж.- 242м3 / Ръчен изкоп в земни почви61м3 / Ръчен изкоп в скални почви с къртач- З9м3 /
Превоз до 10 км. земни почви на депо- 430м3 /
Разриване земни маси на депо- 430м3 (четни /
нечетни ламели)

Ще се изпълнят от 6-ти до 10-ти и от
25-ти до 29-ти ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Изкопчии.
Механизация -Багер-чук, Самосвал,
Булдозер.
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Ще се изпълнят от 11-ти до 21-ви и от
Полагане Бетон В12.5 подложен за стена- 23м3 /
30-ти до 40-ти ден.
Направа и разваляне кофраж за стени- 684м2 (четни Под ръководството на Техническия
/ нечетни ламели) / Загот.м-ж армировка строителни ръководител,
конструкции- 8 380кг / Полагане Бетон В20 за
Изпълнено от: Бетонджии,
стена- 167м3 / Барбакани PVC тръби ф110мм- 31м / Кофражисти и Арматуристи.
Полагане Бетон В15 за дренаж- 9м3
Механизация - Кулокран и
Бетонпомпа.
Полагане на трамбована глина от 5 км- 29м3 /
Влагозащитна мембрана HDPE фолио- 231 м2 /
Дренажна тръба фЮОмм- 61м / Хидроизолация по
стени - мазан тип- 20м2 / Мрежа ф4мм с отвори
20/20см. за облицовка- 243кг / Филц за дренаж23м3 / Геотекстил над филц за дренаж- 137м3 /
Трошен камък за дренаж- 53м3 / Баластра за
обратен насип- 143м3

Ще се изпълнят през 23-ти, 24-ти и
42-ри, 43-ти ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: : Изолаторджии и
Каналджии.
Механизация - Ръчна трамбовка,
Валяк вибрационен.

част "Конструкции" / Земни работи
Ще се изпълнят от 10-ти до 23-ти ден.
Под ръководството на Техническия
Изкопи за основи в земни почви с багер- 793м3 / в
ръководител,
скални почви с багер- З40м3 / в скални почви с
Изпълнено от: Изкопчии.
къртач- З8м3 / Ръчен изкоп в земни почви- 89м3
Механизация - Багер еднокошов,
Багер-чук.
част "Конструкции" / Други видове работи
Ще се изпълнят от 10-ти до 23-ти ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Механизация - Самосвал и Булдозер.
част "Конструкции" / Кофражни, Армировъчни и Бетонови работи
Превоз на почви на депо до 15 км.- 1638м3 /
Разриване на почви с булдозер- 1638м3

Кофражи за подложен бетон по оси Е и F- 166м2 / за
ивични основи и осн.под шайби- 298м2 / за
Ще се изпълнят от 24-ти до 45-ти ден.
рамбалки- 76м2 / Загот. м-ж армировка строителни Под ръководството на Техническия
конструкции- за ивич. осн.и под шайби,
ръководител,
арм.бет.наст. (на ниво -2,80) /
Изпълнено от: Кофражисти и
Полагане подложен бетон В12.5 в основи- 238м3 / Арматуристи и Бетонджии.
Полагане Бетон В25 за ивични основи и под шайби- Механизация - Кулокран и
210м3 / Полагане Бетон В25 за арм. бетон, настилка Бетонпомпа.
к.-2.80 - 96м3
част "Конструкции" / Земни работи
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Насип баластра уплът.на пластове деб. 30 см. в т.ч.
доставка - 560м3 / Несортиран трошен камък
фракция 0-бЗмм уплътнени на пластове деб. 30 см.
в т.ч. доставка - 138м3 Влагозащитна мембрана под
армирана бет. настилка на ниво - 2,95- 475м2

Ще се изпълнят от 41 -ви до 44-ти
ден. Под ръководството на
Техническия ръководител,
Изпълнено от: Настилкаджии.
Механизация - Багер-еднокошов,
Валяк вибрационен и Самосвал.

част "Конструкции" / Кофражни, Армировъчни и Бетонови работи
Кофражи за плочи и греди при тях (на нива: -0,08 / Ще се изпълнят от 48-ми до 211-ти
ден. Под ръководството на
+2,72 / +5,52 / +8,32/ +11,2) - 2437м2 / за колони2
2
765м / Кофражи за шайби- 251м / за стълбища и Техническия ръководител,
Изпълнено от: Кофражисти и
площадки при тях- ПОм2 / за конзоли, еркери и
2
др.полобни- 121м / Кофраж стоманобетонни пояси Арматуристи и Бетонджии.
Механизация - Кулокран и
пол покрива на коти +8.32 и +11.20 - 224м2 /
Загот.м-ж армировка строителни конструкции- 84 Бетонпомпа.
207кг (на нива: -2,80 / -0,08/ +2,72/ +5,52/ +8,32/
+11,2) / Полагане Бетон В25 за плочи и грели при
плочи- ЗОЗм3 / за колони- 64м3 / за шайби- 127м3 /
за стълбища и площадки при тях- 15м3 / за конзоли
и еркери и лриолобни на тях- 21м3 / Полагане Бетон
В25 за стоманобетонни пояси под покрива- 28м3
част Архитектура / кота - 2.80м
Тухлена зидария нал 1/2 тухла от кухи тухли
25/24/12см - 88м3 / Тухлена зидария от четворки 1/2
тухла- 166м2 /
Зидария с газобетонови блокчета с гладка фута 1012мм деб.50 мм- 13м2 / 1-Змм леб.150мм - Зм2 /
леб.100 мм- 12м2 / Готови керамични щурцове
12x6.5x1 ООсм- 53бр. / 12х6.5х125см- 17бр. /
12х6.5х200см- 1бр. / Тухл.зидария комини с
керамзитобетонови блокчета с две дупки- 28м /
Кофраж самостоятелни бетонови греди, пояси4,4м2 / Загот.м-ж армировка строителни
конструкции- 50кг / Полагане Бетон В15 за пояси
тераси- ръчно- 0,Зм3

Ще се изпълнят от 71-ви до 80-ти ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Зидаро-мазачи.
Механизация - Кулокран.

част Архитектура / кота 0.00м
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Тухлена зидария над 1/2 тухла от кухи тухли 25/24/
12см - 85м3 / Тухлена зидария от четворки 1/2
тухла- 103м2 /
Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга 1012мм деб.50 мм- 13м2 / 1-Змм деб.150мм- 26м2 /
деб.100 мм- 16м2 / Готови керамични щурцове
12х6.5х100см- 18бр. / 12хб.5х125см- 32бр. /
Тухл.зидария комини с керамзитобетонови
блокчета с две дупки- 50м / Кофраж самостоятелни
бетонови греди, пояси- 7м2 / Загот.м-ж армировка
строителни конструкции- 80кг / Полагане Бетон
В15 за пояси тераси- ръчно- 0,4м3

Ще се изпълнят от 105-ти до 114-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Зидаро-мазачи.
Механизация - Кулокран.

част Архитектура / кота +2.80м
Тухлена зидария над 1/2 тухла от кухи тухли
25/24/12см - 85м3 / Тухлена зидария от четворки 1/2
тухла- 109м2 /
Зидария с газобетонови блокчета с гладка фуга 1012мм деб.50 мм- 13м2 / 1-Змм деб.150мм- 26м2 /
деб.100 мм- 25м2 / Готови керамични щурцове
12х6.5х100см- 28бр. / 12хб.5х125см- 18бр. /
Тухл.зидария комини с керамзитобетонови
блокчета с две дупки- 50м / Кофраж самостоятелни
бетонови греди, пояси- 11м2 / Загот.м-ж армировка
строителни конструкции- 120кг / Полагане Бетон
В15 за пояси тераси- ръчно- 0,6м3

Ще се изпълнят от 139-ти до 148-ми
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Зидаро-мазачи.
Механизация - Кулокран.

част Архитектура / кота +5.60м
Тухлена зидария над 1/2 тухла от кухи тухли 25/24/
12см - 85м3 / Тухлена зидария от четворки 1/2
тухла- 109м2 /
Зидария с газобетонови блокчета с гладка фута 1012мм деб.50 мм- 13м2 / 1-Змм деб.150мм- 2бм2 /
деб.100 мм- 25м2 / Готови керамични щурцове
12х6.5х100см- 28бр. / 12хб.5х125см- 18бр. /
Тухл.зидария комини с керамзитобетонови
блокчета с две дупки- 50м / Кофраж самостоятелни
бетонови греди, пояси- 11м2 / Загот.м-ж армировка
строителни конструкции- 120кг / Полагане Бетон
В15 за пояси тераси- ръчно- 0,6м3

Ще се изпълнят от 175-ти до 184-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Зидаро-мазачи.
Механизация - Кулокран.

част Архитектура / кота +8.40м
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Ще се изпълнят от 212-ти до 218-ти
ден.
Тухлена зидария над 1/2 тухла от кухи тухли
25/24/12см - 64м3 / Тухлена зидария от четворки 1/2 Под ръководството на Техническия
ръководител,
тухла- ЗЗм2 / Зидария с газобетонови блокчета с
Изпълнено от: Зидаро-мазачи.
гладка фуга 10-12мм деб.50 мм- 6м2 / 1-Змм
2
2
Механизация - Кулокран.
деб.150мм- 10м / деб.100 мм- 9м / Готови
керамични щурцове 12x6.5x100см- 16бр. /
12х6.5х125см- ббр. / Тухл.зидария комини с
керамзитобетонови блокчета с две дупки- 70м /
Кофраж самостоятелни бетонови греди, пояси- 4м2 /
Загот.м-ж армировка строителни конструкции- 40кг
/ Полагане Бетон В15 за пояси тераси- ръчно- 0,2м3
Покрив - чист "Конструкции"/дърводелски работи/и част Архитектура
Ще се изпълнят от 228-ми до 248-ми
Направа на висяща покривна констр. бичен
иглол.м-ал- 43м3 / Обшивка стени, покриви и др. с ден.
Под ръководството на Техническия
нерендосани дъски (3=2.5см- 622м2 / Полагане
хидроизолац.покривна мушама по дъсчена обшивка ръководител,
Изпълнено от: Дърводелци,
1 пл.- 622м2 / Направа на летвена скара за
керемиди- 622м2 / Челни рендосани дъски 18/3см. Изолаторджии, Тенекеджии и
Покриваджии.
импрегнирани и байцвани - 167м / Обшивка
покриви,корнизи,улами и поли с поцинк.ламарина с Механизация - Кулокран.
pvc покритие - ЗЗм2 / Табакера 80/100см ламарина с
pvc покритие - Збр. / Висящи олуци от
пластифицирана ламарина с pvc покритие 280мм.167м / Водосточни казанчета от ламарина с pvc
покритие - 10бр. / Покриване с керемиди - 622м2 /
Покриване с капаци била и ръбове - 116м /
Декоративни шапки на комин 140см/80см - 4бр. /
70/80 (по арх.д-йл) - 1бр.
част Електро / Мълниезащита
Ще се изпълнят от 247-ми до 249-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
Полаг.проводник ALMgSI ф 8мм на скоби по
ръководител,
керемиди- 40м / Токоотводни спусъци от
поц.проводник ALMgSI стомана ф8мм под мазил.- Изпълнено от: Монтажници
60м / Д-ка и м-ж Ревизионна кутия 15х15см- 2бр. / Ел.инсталации.
Прав контролен съединител- 2бр. / Ст. поцинкована
шина 40/4мм в изкоп- 40м / по стена- 3м / Напр.
заземление от 2 бр.ст.поцинк.колове 63/63/6мм
L.=1,5м чрез заварки- 2бр. / Мълниеприемна мачта
Н=3 м- 1бр. / Мълниеприемник с изпревар.дей-е
60mS - 1бр.
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

част Електро / СМР
Ще се изпълнят от 81-ви до 102-ри ;
от 116-тидо 135-ти ; 150-ти до 169- ти
Направа на улей в тухлен зид- 91 Ом / Тръба ф 23
; от 188-ми до 205-ти ; от 219-ти до
под мазилка- 900м / Тръба ф 32 под мазилка- 10м /
238-ми ден.
Проводник мостов Зх1мм2 под мазил.-изби- 450м /
Под ръководството на Техническия
Кабел СВТ3х6 мм2 в гофр.тръба- 770м / Кабел
ръководител,
СВТ3х10 мм2 в гофр.тръба- 15м / Кабел СВТ5х10
мм2 в гофр.тръба- 10м / Проводник мостов Зх4мм2 Изпълнено от: Монтажници
Ел.инсталации.
под мазилка (извод готвар.печка)- 300м
Ще се изпълнят от 81 -ви до 102-ри ;
Лампени излази с мост.пров-к под мазил, до 6мот 116-ти до 135-ти ; 150-ти до 169- ти
170бр. / до 10м- 248бр. / Контактни излази с
; от 188-ми до 205-ти ; от 219-ти до
мост.пров-к под мазил, до 5м- 35бр. / до 7м- 502бр. / 238-ми ден.
Доставки и Монтажи на Ел. Табла ет1- 1бр. / ет2- Под ръководството на Техническия
1бр. / ел. табло етЗ, 4 - 2бр. / ел. табло ет5- 1бр. по ръководител,
схема / Ел. табла т-апартаментни (Зббр.) по сх. Тип Изпълнено от: Монтажници
1- Ибр. / Тип 2- 24бр. / Тип 3- 1бр. / Табло
Ел.инсталации.
комуникации- 1бр. / Направа ниша в тухлен зид18м2 / Бойлерно табло- 35бр.
част Електро / Слаботокови инсталации
Ще се изпълнят от 96-ти до 101-ви ;
от 129-ти до 134-ти ; 163-ти до 168Улеи в тухлена стена- 1850м / Гофр. тръба ф 23 под ми ; от 188-ми до 204-ти ; от 232-ри
мазил.- 800м / Дост. изтег. проводници ПВ 1x0.5 в до 237-ми ден. Под ръководството на
гофр.тръба- 2700м / Полагане гофр.тръба ф 16 под Техническия ръководител,
Изпълнено от: Монтажници
мазил.- 1050м / Коаксиален кабел рк-75 в
Ел.инсталации.
гофр.тръба- 1050м
част " ВиК " / Сграден водопровод
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Ще се изпълнят от 81-ви до 91-ви ; от
Дост.м-ж Полипропиленови тръби в сгради ф 63мм- 115-ти до 126-ти ; 149-ти до 160-ти ;
25м / ф 50мм- 15м / ф 40мм- 25м / ф 32мм- 35м / ф от 185-ти до 196-ти ; от 219-ти до 22625мм- 25м / ф 20мм- 300м //за топла вода вкл. фас ти и 238-239 ден.
части ф 50мм- 15м / ф 40мм- 40м / ф 32мм- 60м / ф Под ръководството на Техническия
25мм- 65м / ф 20мм- 300м / Топлинна изолация в/у ръководител,
тръби 2"- 25м / 1 1/2"- ЗОм / 1 1/4"- 65м / 1"- 95м / Изпълнено от: Монтажници ВиК.
3/4"- 90м / 1/2"- 600м // Конзоли (скоби сгумена
подложка) фбЗ- 20бр. / ф50- 25бр. / ф40- бОбр. /
ф32- 90бр. / ф25- 90бр. / ф20- 600бр. за закрепване
на тръби / Направа улеи от 5/5 до 10/10 ръчно в
нова тухл. зидария- бООм / Изкърпване мазилка по
канали, около врати и прозорци с ширина до 0.20м 600м / Водопровод в сгради- поц. тръби 2"- 13м /
Дост.м-ж противопожарен кран 2" с щорц- 5бр. /
Циркулационна помпа- 1бр. / СК без изпразнител
1/2"- 140бр. / СК без изпразнител 3/4"- Збр. / СК без
изпразнител 1"- 8бр. / СК без изпразнител 1 1/4"7бр. / СК без изпразнител 1 1/2"- 4бр. / Обрат, клапа
1/2"- 70бр. / Обрат, клапа 1 1/4"- 1 бр. / Обрат, клапа
1 1/2 "- 1бр. / ВКР- 140бр. / Изпробване
плът.тръбопроводи под хидр.наляг.до ф100/108905м / Дезинфекция водопроводи ф100мм- 905м
ПОЛЕТАП 2
част " ВиК " / Изкопни работи - водопровод и канал
Ще се изпълнят от 251-ви до 264-ти
Транш изкопи В=или<10м зем.почви- 120м3 /
ден. Под ръководството на
Скатни и заимств.изкопи зем.почви- 40м3 -с превози Техническия ръководител,
с ръч.колички до 50м / Изкоп с шир.до 0.60 м без
Изпълнено от: Изкопчии.
взрив- ръчно с къртач дълб.0- 2 м- 20 м3 /
Механизация - Багери, Компресор
Натоварване изкопани земни и скални почви на
подв., Самосвал, Къртачи, Ръчна
транспорт с багер и превоз на 5 км- 180м3 /
трамбовка
Подложки от земя и пясък- 15 м3
част " ВиК " / Външно водоснабдяване
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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 изпълнят през 250-ти, 25 5-ти и
Рязане, разкърт. асфалтова настилка с деб.10 см2
2 268-ми ден. Под ръководството на
10м / Разкъртване и възстановяване на тротоар- 5м
/ Полиетиленови тръби- чел.завар. в открити изкопи Техническия ръководител,
ф бЗмм- 8м / Топлинна изолация в/у тръби 2"- 8м / Изпълнено от: Изкопчии и
Изграждане водомерна шахта 100/100/100см- 1бр. / Водопроводчици.
Достав.м-ж ПЕВП водовземна скоба ф160мм/ф32- Механизация - Фугорезачка, Багер1бр. / Тротоарен кран компл. с охр. гарнитура 2"- 1 еднокошов и Валяк вибрационен.
бр. / Достав.м-ж СК без изпразнител 2"-във
вод.шахта- 1 бр. / Филтър 1 1/4" пред водомер- 1бр.
/ Обратна клапа ф 1 1/4"- 1бр. / СК с изпразнител 1
1/4"- 1 бр. /
Водомер за студена вода 1 1/4" 10мЗ/час- 1бр. /
Възстановяване асфалтова настилка с деб.10 см. с
огр.шир.- 10м2
част " ВиК " / Канализация - външна
Ще се изпълнят от 262-ри до 264-ти
Дост. полаг.канализационни тръби реф200ден. Под ръководството на
оребрени- 70м / Улични РШ за кръг.канали с отвор
Техническия ръководител,
фбОсм от сглоб, елементи с дълб.Зм-2бр. / с
Изпълнено от: Каналджии.
дълб.2м-2бр. / с дълб.4м- 1 бр. с чугунени капаци
Механизация - Кулокран.
част " ВиК " / Сградна и площадкова канализация
Направа улеи от 10/10 до 15/15 ръч.в нова
тухл.зидария- 240м / РVС тръби без муфи залеп.врка за канализация ф50мм- 260м / РVС тръби без
Ще се изпълнят от 250-ти до 260-ти
муфи залеп.вр-ка за канализация ф110мм- 115м /
ден.
Канализационни тръби РЕ ф160-оребрени- 75м /
Под ръководството на Техническия
Канализационни тръби РЕ ф200-оребрени- 85м /
ръководител,
Конзоли (скоби с гумена подложка) ф110 за
Изпълнено от: Монтажници ВиК.
закрепване на тръби- 90бр. / Изкърпване мазилка по
канали с шир.до 0.20м- 240м
Изкоп с огр. шир.0.6м- ръчно зем.почви
неукреп.Н=или<2м- 170м3 / Улични РШ за
кръг.канали с отвор 0.6м монол.от бетон дълб.Зм- Ще се изпълнят от 250-ти до 268-ми и
2бр. / Улични РШ за кръг.канали с отвор ф60см от от 34-ти до 37-ми ден.
сглоб, елементи с дълб.Зм- Збр. с чугунени капаци / Под ръководството на Техническия
ръководител,
Квадрат.бетонова РШ /ревизионна шахта/ стоманоб.капак 80/80/60- 1бр. / Квадрат.бетонова Изпълнено от: Изкопчии и
РШ /ревизионна шахта/ - стоманоб.капак 80/80/100- Каналджии.
Механизация - Булдозер и Кулокран.
1бр. / Изпробване хор. канализация в сгради —
160м / Разриване с булдозер или засипване изкопи с
проб.40м при норм.у-я- 170м3
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

част " ВиК " / Изкопни работи - водопровод и канал
Ще се изпълнят от 265-ти до 268-ми
Засипване ръчно изкопи с огр.шир. скални потаи- ден. Под ръководството на
170 м3 / Уплътняване зем.почви с пневм.трамбовка Техническия ръководител,
пласт 20см- 170 м3
Изпълнено от: Каналджии.
Механизация - Компресор подв.
част Архитектура / Дограма
PVC прозорци и врати по сх. стъклопакет, цвят по
проект.- 257м2 / Подпрозоречни первази PVC
(вътрешни)- 122м / Външен подпрозечен профил
Алум. ламар.20см- 118м / Комарници отваряеми
части проз.- 109м2

Ще се изпълнят от 269-ти до 280-ти
ден. Под ръководството на
Техническия ръководител,
Изпълнено от: Монтажници дограми.
Механизация - Кулокран.

част Архитектура / Фасада
Топлоиз.10 см. покривна плоча екструд.полистирол
(xps) редена- 402м2 / Топлоизолация по стени от
експандир.полистирол d=10cM. (вк. мреж.шпак.)1421м2 / Топлоиз-EPS 12см. по дъна на еркери (вк. Ще се изпълнят от 279-ти до 321-ви
мреж.шпак.)- 15м2 / Топлоиз. екстр.пенополистирол ден.
(xps) 2см. по страници отвори (вк. мреж.шпак.)Под ръководството на Техническия
152м2 / Противопожарна ивица минер, каменна вата ръководител,
клас а2- 8см. (вк.мреж.2пл.шпак.)- 50м2 / Топлоиз. Изпълнено от: Изолаторджии и
еспандир.пенополистирол (eps) 2см.по тераси (вк. Мазачи.
мреж.шпак.)- 282м2 / Топлоизолация по стени в
основи 6 см. XPS- 186м2 / Топлоиз.6 см. XPS по пол
редена под настилка- 475м2
Силиконова мазилка (пастообразна) вкл. грунд за
мазилка- 1669м2 / Облиц.стени с хориз.рязан
ивайловгр.камък в/y стом. мрежа ф6.5 замонол.в
стена- 285м2

Ще се изпълнят от 322-ри до 347-ми
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи и
Облицовчици.

Пердашена цим. замазка м300 d=2см по подове,
тераси, покриви- 180м2 / Настилка от керамични
студоустойчиви плочки (външ.гранитог.)- 95м2 /
Цокъл студоустойчиви керамични плочи
(външ.гранитог.) 8см - 167м / Хидроизолация 2 пл.
битумна мушама в/у почист.грунл.основагазоплам.залеп.- 85м2

Ще се изпълнят от 348-ми до 350-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи и
Настилкаджии.
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част Архитектура / кота +2.80м
Ще се изпълнят от 351-ви до 356-ти
ден.
Топлоизол. 10см екструдиран полистирол (хрs) по Под ръководството на Техническия
тавани изби (вк. мреж.шпак.)- 104м2 / Гипсоварова ръководител,
машинно полаг. мазилка деб. 10мм по стениИзпълнено от: Изолаторджии и
2
2
1300м / по тавани- 273м /
Мазачи.
Механизация -Машина за полагане на
мазилка.
Ще се изпълнят от 360-ти до 364-ти
Мазилка - хастар за облиц. фаянс- 95м2 / Фаянсова ден.
облицовка прави плоскости- стени и кр. мивкиПод ръководството на Техническия
95м2
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
Ще се изпълнят от 373-ти до 384-ти
Вътрешна варова мазилка по стълбища, площадки,
ден.
рамена- 13м2 / Гипсова фина шпакловка деб.2мм с
Под ръководството на Техническия
гот.смес- 1605м2 / Измазване на страници на отвори
ръководител,
шир.20см (вк.ъглопрот.)- 109м
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
Ще се изпълнят от 394-ти до 412-ти
Перд.цим. замазка d=2см подове,тераси,покривиден.
380м2 / Настилка гранитогрес по под- 124м2 / Цокъл
Под ръководството на Техническия
гранит.8см- 105м / Настилка теракотни плочкиръководител,
14м2 / Настилка гранитогрес по стълбища и
Изпълнено от: Мазачи и
площадки- 15м2 / Цокъл гранит.стълбище 8см- 15м
Настилкаджии.
Ще се изпълнят през 413-ти и от 426Постно боядисване по шпакловани стени и тавани- ти до 442-ри ден.
754м2 / Боядисване нови стени и тавани с латекс.боя Под ръководството на Техническия
в/у гипс.шпакловка (вкл.грунд)- 1709м2
ръководител,
Изпълнено от: Бояджии.
част Архитектура / кота 0.00м
Ще се изпълнят от 353-ти до 367-ми
ден.
Гипсоварова машинно полаг. мазилка деб.10мм по
Под ръководството на Техническия
стени- 855м2 / по тавани- 337м2 / Мазилка - хастар
ръководител,
за облиц. фаянс- 189м2 / Фаянсова облицовка прави
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
плоскости- стени и кр. мивки- 189м2
Механизация -Машина за полагане на
мазилка.

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

89

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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 изпълнят от 373-ти до 382-ри
Вътрешна варова мазилка по стълбища, площадки,
ден.
рамена- 19м2/ Гипсова фина шпакловка деб.2мм с
Под ръководството на Техническия
гот.смес- 1222м2 / Измазване на страници на отвори
ръководител,
шир.20см (вк.ъглопрот.)- 190м
Изпълнено от: Мазачи.
Ще се изпълнят от 396-ти до 413-ти
Перд.цим. замазка d=2см подове,тераси,покривиден.
355м2 / Настилка гранитогрес по под- 166м2 / Цокъл
Под ръководството на Техническия
гранит. 8см- 90м / Настилка теракотни плочки- 28м2
ръководител,
/ Настилка гранитогрес по стълбища и площадкиИзпълнено от: Мазачи и
22м2 / Цокъл гранит.стълбище 8см- 21м
Настилкаджии.
Ще се изпълнят от 414-ти до 425-ти
ден.
Боядисване нови стени и тавани с латекс.боя в/у
Под ръководството на Техническия
гипс.шпакловка (вкл.грунд)- 1222м2
ръководител,
Изпълнено от: Бояджии.
част Архитектура / кота +2.80м
Ще се изпълнят от 356-ти до 358-ми
ден.
Под ръководството на Техническия
Гипсоварова машинно полаг. мазилка деб.10мм по
ръководител,
стени- 865м2 / по тавани- 334м2
Изпълнено от: Мазачи.
Механизация -Машина за полагане на
мазилка.
Ще се изпълнят от 365-ти до 373-ти
Мазилка - хастар за облиц. фаянс- 200м2 / Фаянсова
ден.
облицовка прави плоскости- стени и кр. мивкиПод ръководството на Техническия
200м2 / Вътрешна варова мазилка по стълбища,
ръководител,
площадки, рамена- 13м2
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
Гипсова фина шпакловка деб. 2мм с гот.смес1240м2 / Измазване на страници на отвори
шир.20см (вк.ъглопрот.)- 197м

Ще се изпълнят от 383-ти до 391-ви
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи.

Ще се изпълнят от 398-ми до 413-ти
Перд.цим. замазка d=2см подове,тераси,покривиден.
334м2 / Настилка гранитогрес по под- 151м2 /
Под ръководството на Техническия
Цокъл гранит. 8см- 93м / Настилка теракотни
ръководител,
плочки- 29м2 / Настилка гранитогрес по стълбища и
Изпълнено от: Мазачи и
площадки- 15м2 / Цокъл гранит, стълбище 8см- 15м
Настилкаджии.
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

Боядисване нови стени и тавани с латекс.боя в/у
гипс.шпакловка (вкл.грунд)- 1240м"

Ще се изпълнят от 414-ти до 425-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Бояджии.

част Архитектура / кота +5.60м
Ще се изпълнят от 357-ми до 359-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
Гипсоварова машинно полаг. мазилка деб.10мм по
ръководител,
стени- 865м2 / по тавани- 334м2
Изпълнено от: Мазачи.
Механизация -Машина за полагане на
мазилка
Ще се изпълнят от 365-ти до 373-ти
Мазилка - хастар за облиц. фаянс- 200м2 / Фаянсова
ден.
облицовка прави плоскости- стени и кр. мивкиПод ръководството на Техническия
200м2 / Вътрешна варова мазилка по стълбища,
ръководител,
площадки, рамена- 13м2
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
Гипсова фина шпакловка деб. 2мм с гот.смес1240м2 / Измазване на страници на отвори
шир.20см (вк.ъглопрот.)- 197м

Ще се изпълнят от 385-ти до 393-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи.

Ще се изпълнят от 400-ни до 413-ти
Перд.цим. замазка б=2см подове,тераси,покривиден.
334м2 / Настилка гранитогрес по под- 151м2 /
Под ръководството на Техническия
Цокъл гранит.8см- 93м / Настилка теракотни
ръководител,
плочки- 29м2 / Настилка гранитогрес по стълбища и
Изпълнено от: Мазачи и
площадки- 15м2 / Цокъл гранит.стълбище 8см- 15м
Настилкаджии.
Боядисване нови стени и тавани с латекс.боя в/у
гипс.шпакловка (вкл.грунд)- 1240м2

Ще се изпълнят от 426-ти до 437-ми
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Бояджии.

част Архитектура / кота +8.40м
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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 изпълнят от 359-ти до 362-ри
ден.
Гипсоварова машинно полаг. мазилка деб.Юмм по
Под ръководството на Техническия
стени- 427м2 / по тавани- 174м2 / Мазилка - хастар
ръководител,
за облиц. фаянс - 56м2 / Фаянсова облицовка прави
Изпълнено от: Мазачи и Плочкаджии.
плоскости- стени и кр. мивки- 56м2
Механизация -Машина за полагане на
мазилка.
Ще се изпълнят от 392-ри до 395-ти
Гипсова фина шпакловка деб. 2мм с гот.смесден.
614м2 / Измазване на страници на отвори шир. 20см Под ръководството на Техническия
(вк.ъглопрот.)- 79м
ръководител,
Изпълнено от: Мазачи.
Ще се изпълнят от 400-ни до 411-ти
Перд.цим. замазка d=2см подове,тераси,покриви- Под ръководството на Техническия
162м2 / Настилка гранитогрес по под- 59м2 / Цокъл ръководител,
гранит.8см- 37м / Настилка теракотни плочки- 9м2 Изпълнено
от:
Мазачи
и
Настилкаджии.
Ще се изпълнят от 438-ми до 442-ри
ден.
Боядисване нови стени и тавани с латекс.боя в/у
Под ръководството на Техническия
гипс.шпакловка (вкл.грунд)- 614м2
ръководител,
Изпълнено от: Бояджии.
част Архитектура / Дограма
Врати 80/200 MDF каса 16см- 36бр. / Врати 80/200
MDF каса 29см- 21 бр. / Вратички за ревизия
60/40см инсталационни пространства- ал. дограма36бр. / Врата 80/200см. с трансф. решетка 40/20см
метална автоемайл лак- 20бр. / Врата 90/200см
пожарозаy.ЕI90 с каса- 3бр. / Врата 80/200см.
пожарозащ.ЕI90- 2бр. / Врата 100/210см EI30
апартаментна входна каса 29см- 18бр. / Врата
100/200см пожарозащ.Е160- 1бр. / Врата 100/210см
метална апартаментна каса 29см- 18бр.

Ще се изпълнят от 443-ти до 454-ти
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Монтажници дограми.
Механизация - Кулокран.
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

PVC врата 100/210см с pvc пълнеж (интериорна)Збр. / PVC врата 75/200 с pvc пълнеж (интериорна)35бр. / Врати 100/210 MDF каса 29см- 3бр. / Врати
100/210 MDF каса 16см- Збр. / Алуминиева врата
120+40/230см- 1 бр. / PVC дограма 100+130/210 см
(врата 100/210см самозатвар.димоуплът.)- 4бр. /
PVC врата 100/210см (самозатвар.димоуплът.)- 2бр.
Окичване - оборудване " ВиК ", Елекггро, " ОиВ "
част " ВиК " / Сграден водопровод
Водомери за студена вода 1/2" 3 мЗ/час- 35бр. /
Стенен накрайник- преход- 300бр. / Укрепители за
кухненски батерии- 35бр. / Батерия за кухненски тоалетни мивки стенни 1/2"- 35бр. / Батерия за
тоал.мивки - седящи в/у мивката- 35бр. / Вана душ
батерия - доставка и монтаж- 35бр. / Аксесоари —
к-т за достъп.санитар.възел- 3бр. / Бойлери ел.за
топла вода 80л -хоризонтален- 29бр. / Бойлери
ел.топла вода 100л- Збр. / Бойлери ел. 80 л. за топла
вода - вертикален битови нужди- 3бр. / Клапа
обратна 1/2"- 35бр. / СК с изпразнител 1/2"- 35бр.

Ще се изпълнят от 455-ти до 463-ти и
454-ти ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Монтажници ВиК и
Канал джия-водопроводчик.

част " ВиК " / Сградна и площадкова канализация
Ще се изпълнят от 458-ми до 467-ми
Порцеланово тоалетно седало к-т с казанче (вкл.
ден.
маншон вод.връзки)- 32бр. / Клозетно седало за
инвалиди к-т с казанче (вкл. маншон, вод.вр.)- Збр. / Под ръководството на Техническия
Порцеланови тоалетни умивалници голям формат с ръководител,
Изпълнено от: Монтажници ВиК.
никелиран сифон - 32бр. / Полупорц.тоал.
умивалници за инвалиди к-т със сифон- Збр.
/ Сифони подови чугунени с месинг, детайли ф5038бр. / Сифони подови ф50-странично оттичане -за
тераса- 27бр. / Кондензен сифон за отвеждане от
климатици с воден затвор с отточна тръба PN2062бр. / PVC тръби ф 20 мм за дренаж климатици50м / PVC тръби ф 32 мм — вертикал- 15м / РУС
ревизионни отвори ф200- 2бр. / PVC ревизионни
отвори ф110- 12бр. / Вентилационна шапка за
канализация ф110- 6бр. / Водосточни тръби от
поцинкована ламарина с PVC покритие ф100- 180м
/ Есове от поцинкована ламарина с PVC покритие20бр.
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

част Електро / СМР
Ще се изпълнят от 464-ти до 471 -ви
Доставка, Монтаж и свърз.на Ключ обикновенден.
скрита инстал- я - 130бр. / Ключ сериен- скрита
инстал-я - 42бр. / Ключ девиаторен- скрита инстал-я Под ръководството на Техническия
ръководител,
- 44бр. / Контакт „шуко“- скрита инстал-я
Изпълнено от: Монтажници
единичен- 557бр. / Направа връзка проводник до
Ел.инсталации
Зх4мм2 към клема- 35бр.
Доставка, Монтаж и свърз.на плафонери, аплици190бр. (Луминисцентно осв. тяло- шина 1x18w с
ключ IP-54- 70бр. / Аплик 230v IP44- 35бр. /
Плафониера 230v IP21- 62бр. / Плафониера 230v
IP54-36бр. / / Плафониера с датчик за движение57бр.) / на Полилей 2x60w- 67бр. / ЛОТ 1x18 на
стена- 70бр. / Евакуационно освет. Тяло- 28бр.
част Електро / Слаботокови инсталации
Дост.и монтаж Звънец- 36бр. / Бутон —звънчев36бр. / Домофон- 36бр. / Бутониера- домофонна за
35 абоната- 1бр. / Ел. брава- 1бр. / Дост.и м-ж TV
розетка за вграждане- 44бр. / м-ж Табло —
комуникации- 1бр.

Ще се изпълнят през 470-ти и 471-ви
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Монтажници
Ел.инсталации

част Електро / Районно осветление
Изкоп 0,8x0,4 в 3 кат.почва —зарив.и трамб.- 45м / Ще се изпълнят от 471-ви до 473-ти
ден.
Полагане PVC ф60мм тръба в изкоп- 3м / Кабел
Под ръководството на Техническия
СВТ в изкоп- 45м / Доставка, Изправяне и
анкериране на парков стълб Н=3м- 8бр. / Доставка и ръководител,
Монтаж LED парков осветител 30w на стълб- 8бр. / Изпълнено от: Монтажници
Вкарване крашц.на кабели до клем.кутия на стълб- Ел.инсталации
8бр. / Доставка и Монтаж клемна кутия -парково
осветление- 8бр. / Полаг. гофр.тръба ф 23 под
мазил.- 25м / Доставка на Кабел СВТ 3x2.5- 100м
част Електро / Контролни измервания
Ще се изпълнят от 472-ри до 475-ти
Измерване преход.съпротив-е заземителен контур- ден.
Збр. / Контролно измерване на контактни излази- Под ръководството на Техническия
557бр.
ръководител,
Изпълнено от: Ел.монтьор осиг. тех.
част " ОиВ " / Вентилация санитарни възли и
кухня
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Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

Абсорбатор с д-т 120-350мЗ/час и мощ.80w к-кт с Ще се изпълнят от 474-ти до 476-ти
мека вр.ф110/1=1,50м и обр.клапа- 35бр. / Осев
ден.
вентилатор с обратна клапа и дебит 90мЗ/час,
Под ръководството на Техническия
n=20w- 37бр. / PVC въздуховод ф 160мм- 60м / PVC ръководител,
въздуховод ф 110мм- 40м / Тройник
Изпълнено от: Монтажници ОВК.
част
" ОиВ " / Соларна
ф160/ф110/ф16022бр. / инсталация
Тройник ф110/ф110/ф11015бр.
/
Мека
връзка
ф110,1=0.5м37бр. /
Укрепваща конструкция за вентилационни
Ще се изпълнят от 476-ти до 478-ми
Вентилационна
шапка
ф
160мм6бр.
инсталации- 8кг / Сферичен вентил DN20 - 8бр. /
ден.
Възвратна клапа DN20- 1бр. / Филтър DN20- 1бр. / Под ръководството на Техническия
Автоматичен обезвъздушител 1/2“- 2бр. / Трипътен ръководител,
вентил DN20 с мотор задвижка- 2бр. / Табло
Изпълнено от: Монтажници ОВК.
контрол и автоматика с термодатчици- 1 бр. /
Медни тръби си ф22- 20м / Изолация за медни
тръби 6=13mm20м /с Хидравлична
72 часова
Комбиниран
бойлер
една серпентина
и ел. проба
на
тръбна
мрежа1
бр.
нагревател - подов 10001; 1050, h=2070mm,
NeA.=3kw/220v- 1 бр. / Плоски селективни
слънчеви колектори с площ на абсорбера 2,3 м- 8бр.
/ Направа на Стоманена укрепваща конструкция за
слънчеви колектори-комплект- 1 бр. / Гофрирана
тръбна връзка от неръждаема стомана с
топлоизолация и резбови средства- 16бр. / Мембр.
разширителен съд за висока температура до 120°С и
до 5 bar с обем до 50 литра- 1бр. / Предпазен вентил
dn20- 1 бр. / Манометър- 2бр. / Термометър- 2бр. /
Цирк.помпа за вис.темп.на флуида с чест. рег.на
оборот с деб.0.8 тЗ/h и нап.4. тН20 к-кт с
изолационна кутия- 1бр. / Деаератор dn20- 1бр. /
Дебитомер - 1бр. / Укрепваща конструкция за
климатични инсталации- 200кг
част " ОиВ " / Отопление
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Ще се изпълнят от 478-ми до 483-ти
Външ.тяло на климат-op за м-ж на фасада:
ден.
qox=2.0kw, qoT=2.5kw, ne=0.53kw/230v- 57бр. /
Климатизатор висок ст.м- ж: qox=2.0kw, qoT=2.5kw Под ръководството на Техническия
/ к-т с дист. упр- 57бр. / Външ.тяло на климат-op за ръководител,
Изпълнено от: Монтажници ОВК.
м-ж на фасада: qox=2.5kw, qoT=2.8kw,
ne=0.60kw/230v- 4бр. / Климатизатор висок стенен
м-ж: qox=2.5kw, qoT=2.8kw / к-т с дист.упр. - 4бр. /
Медна тръба си фб.35 к-кт с изол.бмм
микропор.гума- ЗООм / Медна тръба си ф9.52 к-кт с
изол.бмм микропор.гума- ЗООм / Пробиване отвори
в стена за медни тръби- бОбр. / Стойка за
климатизатор-вънпгно тяло- бОбр. / Ел.конвектор
qh=2.50kw, nel.=2.50kw/230v- 2бр. / Ел.конвектор
qh=2.001cw, nel.=2.00kw/230v- 8бр. / Ел.кошзектор
qh=0.201cw, nel.=0.201cw/230v, влагозащитен- 35бр.
/ Ел.конвектор qh=0.40kw, nel.=0.40kw/230v,
влагозащитен- 3бр.
част Електро / Видеонаблюдение
Дост.полаг. Кабели тип UTP 4x2x0.5 cat.5e- 200м / Ще се изпълнят от 489-ти до 491-ви
ден.
Метален шалух с PVC покритие ф9мм- 150м /
Дост.и монтаж Куполна камера тип HDBW 2220R-Z Под ръководството на Техническия
влагозащит. вандалоустойчива- 2бр. / Камера 2МР ръководител,
Изпълнено от: Монтажници
тип НАС2мр 2220R-Z влагозащит.
вандалоустойчива- ббр. / Разкл. кутия открит м-ж- Ел.инсталации.
8бр. / Видеорегистратор DVR - ЗТВ 8 - канала
Н.264- 1бр. / Захранващ блок 220/12V— 5А- 1бр. /
Маршрутизатор - рутер 4 LAN порта- 1 бр. / Преход
/ видеотрансивър- 1 ббр. / Настройка цялостна и
наладка на видеосистема- 1бр. / UPS 230V-500VA1бр.
част Архитектура
Ще се изпълнят от 483-ти до 488-ми
(кота -2.80м): Ламиниран паркет (вкл.
ден.
подпар.подлож.)- 83м2 / Первази от PVC подови136м / Преходна лайсна м/у два вида настилки- 26м Под ръководството на Техническия
ръководител,
(кота 0.00м): Ламиниран паркет (вкл.
Изпълнено от: Настилкаджии.
подпар.подлож.)- 146м2 / Первази от PVC подови237м / Преходна лайсна м/у два вида настилки- 34м
(кота +2.80м): Ламиниран паркет (вкл.
подпар.подлож.)- 154м2 / Первази от PVC подови219м / Преходна лайсна м/у два вида настилки- 39м
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(кота +5.60м): Ламиниран паркет (вкл.
подпар.подлож.)- 154м2 / Первази от PVC подови219м / Преходна лайсна м/у два вида настилки- 39м
(кота +8.40м): Ламиниран паркет (вкл.
подпар.подлож.)- 64м2 / Первази от PVC подови101м / Преходна лайсна м/у два вида настилки- 9м
(Фасада): Парапет тераси Н=15 см.(по арх.д-йл тръби инокс)- 107м / Шапки от каменни плочи полиран варовик 20см (тераси) - 107м
(кота +8.40м): Парапет стълбище и площадки (по
детайл- тръби инокс h=1.05м.)- 23м

Ще се изпълнят от 487-ми до 490-тг
ден.
Под ръководството на Техническия
ръководител,
Изпълнено от: Монтажници.

Вертикална планировка
Ще се изпълнят от 488-ми до 490-тг
ден.
Изкоп земни почви- 12м3 / Изкоп- хумусен пласт
Под ръководството на Техническия
35см. и превоз до 200м. на депо- 70м3 / Тънък изкоп
ръководител,
до 30см- ръчно зем.почви- 19м3
Изпълнено от: Изкопчии.
Механизация -Самосвал и Багер.
Ще се изпълнят от 491-ви до 492-ри
ден. Под ръководството на
Кофраж неармирани бетонови стени, канали,
Техническия ръководител,
парапети, асанни шахти d> 15см-52м2 / Полагане
Изпълнено от: Кофражисти и
Бетон В25 за подпорни стени до 1 м и стълбищаБетонджии и Настилкаджии.
23м3 / Основа от трошенокаменна настилка - 35смМеханизация - Кулокран,
60м3 / Направа на бордюри 18/35/50- 84м
Бетонпомпа, Валяк вибрационен и
Самосвал-.
Израб.м-ж армировка за бетонова настилка- 960кг /
Усилена бетонова настилка 12см - грапав бетон- 78
м2 / Настилка от грапав бетон 10 см-32 м2 /
Настилка от цветни тротоарни плочи на циментов
разтвор 4 см- 69м2 / Изравнителна замазка под
каучукова настилка б=4см- 33 м2 / Настилка от
каучукови плочи- 33м2

Ще се изпълнят от 492-ри до 495-ти
ден. Под ръководството на
Техническия ръководител,
Изпълнено от: : Настилкаджии.
Механизация - Бетонпомпа.

Парапети
(част Вертикална планировка): Стоманен парапет
(по детайл)- 42м (част "Конструкции"/Полпорна
стена): Израб.на МЯСТО И монтаж стоманен
парапет-тежък тип (по детайл)- 2695кг / Двукратно
боядисване на стоманен парапет- 147м2

Ще се изпълнят от 491-ви до 495-ти
ден. Под ръководството на
Техническия ръководител,
Изпълнено от: Монтажници.
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Вертикална планировка
Насип земни почви- 246м3 / Подравняване,
изравняв.и трамбоване на зелени площи- ръчно208м2 / Затревяване с ръч.обр. почва торене с
ам.селит.20 кг/дка- 208м2 /
Пейки по детайл- Збр.

Ще се изпълнят от 496-ти до 497-ми
ден. Под ръководството на
Техническия ръководител,
Изпълнено от: : Общи работници.
Механизация - Багер-еднокошов, и
Самосвал.

Предаване на обекта и освобождаване на площадката
Окончателно почистване и освобождаване на
Ще се изпълни през последния 498строителната площадка, премахване и извозване на
миден от Общи работници.
временните / помощни съоръжения.
От Техническия ръководител,
Специалиста по контрола на
Предаването на обекта (извършеното строителство)
качеството и Координатора по
от Изпълнителя ще се извърши с предавателно
безопасност и здраве.
приемателен протокол.
VIII. Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни норми за
осигуряване на качеството
С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес ще се прегледат
процедурите по управление качеството на изпълнение на СМР и влаганите в
строителството материали и изделия, в рамките на стандарта по управление на
качеството на дружеството, като същите ще бъдат ревизирани при възникнала
необходимост.
♦
Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички
видове СМР /които ще се приложат при изпълнение на тази поръчка/, наличие на
разработени и внедрени системи, за които има издадени сертификати: – ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и OHS AS 18001:2007
Изпълнителят ще организира и провежда непрекъснат контрол за осигуряване на
изискващото се в проекта, Техническата спецификация, нормите и стандартите за
качество на изпълнение на СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на
работите:
♦
Избор на материали; Доставка на материали; Изпълнение на СМР.
Изпълнителят ще приложи действена система за контрол на качеството чрез изградена
Система за осигуряване на качеството, която обхваща посочените фази.
Високо качество на изпълнение ще се постигне чрез:
•
Изпълнение на СМР в съответствие е изискванията на Възложителя и
нормативните изисквания;
•
Производство и доставка на качествени строителни продукти;
•
Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на изпълнението;
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•
Спазване изискванията на Възложителя и на системата по качество;
•
Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността и на
системата по качеството;
•
Спазване на приложимите български и европейски закони и нормативни актове,
както и международните стандарти и добрите международни практики;
•
Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и
компетентни за изпълнение на дейностите чрез подходящи форми на обучение,
придобиване на специфични умения и опит;
•
Управление на подходяща инфраструктура за ефективно функциониране на
процесите, чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически
средства;
•
Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, отчитане на
забележките и рекламациите е цел подобряване резултатите от дейността на фирмата.
Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби и ПИПСМР.
Изпълнението на СМР на обекта ще се извършват по одобрени проекти, приложени КСС
и план за безопасност и здраве, одобрен от Възложителя и оторизираните контролни
органи.
Всички работници на строителната площадка ще са снабдени с подходящо работно
облекло и лични предпазни средства. За регламентиране на качествено и безопасно
изпълнение на задълженията на персонала, на база ПИПСМР дружеството е разработило
„инструкции за безопасна работа“. През цялото време персоналът ще получава адекватна
информация от Ръководството за процесите, които протичат или тяхното бъдещо
протичане. В зависимост от характера на информацията, тя се свежда до знанието на
съответния служител.
Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните: Управителят
планира и контролира дейността - разпределя задачите и ресурсите. Съвместно с
Техническия ръководител определя необходимите бригади от работници, с подходяща
квалификация и умения за изпълнението на конкретните строително - монтажни работи.
След подписване на договора следва правилното управление на изпълнението. Това
включва анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време и фази на
изразходваните материали и ресурси. При изменение на планираните и реалните
стойности, ще се вземат корективни мерки. Бързият достъп на мениджмънта до
информацията е съществен. Ще се създаде добро сътрудничество и координация на
действията между основните институции.
Организация за контрол на качеството: Според спецификата на работата, в зависимост
от обемът на СМР и сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при
наличието на необходимата механизация, материали и определянето на необходимия
изпълнителски състав и налична работна ръка, под прякото ръководство на Техническия
ръководител започва изпълнението на предвидените СМР за изпълнение на поръчката.
Подготовката на строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия за
контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с
техническата спецификация и договорените изисквания.
Техническият ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението на
важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

99

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез
инструкции, скици, схеми, образци и др.
За конкретната поръчка Техническият ръководител ще извърши преглед на
възможностите на основните производствено - технически процеси и ще предприеме
необходимите действия за реализиране изискванията на работната документация за
качеството на извършваната работа и изпълнение на планираните количества
работи в определения срок.
От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат
конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи,
които ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се
постигне по- доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им.
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или
актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически,
финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в зависимост от
поставените цели и постигнатите резултати към един определен момент от жизнения
цикъл на проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана
ефективност и оптимизация.
Отчитайки ново представена документация или промяна в обстоятелствата на този етап
ще се анализират и идентифицират конкретните рискови фактори е цел по-добрата им
адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат актуализирани потенциалните рискове,
които могат да окажат въздействие върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в
условията на поети договорни задължения.
IX.
Неизменна част от този етап е разработването на методи и конкретни действия
за своевременно намаляване на заплахите и елиминиране на рисковите фактори.
За качеството на предвидените строително монтажни работи е важно да се следи за:
X.
Качество на материалите за строителния процес.
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се
определи план - график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на
доставчици или производители. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи
реда и начина за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за
поръчка, за изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и
управлявани с висок приоритет.
Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка
промяна в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация,
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане
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на Възложителя. Всички строителни и монтажни работи ще се изпълняват съобразно
изискванията на нормативната уредба, техническите спецификации за настоящия обект и
фирмените технологии на фирмите доставчици. При изпълнение на всички строителни и
монтажни работи ще се спазват изискванията на съответните технологии за влагане на
материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.
XI.
Контрол при транспортирането на материалите и при доставките
Контролът при доставката и транспортирането на материалите се извършва от
Специалиста по контрол на качеството, Техническия ръководител и периодично от
Възложителя;
Специалистът по контрол на качеството и Техническият ръководител на обекта
извършват входящ контрол на материалите, доставени директно на обекта;
Ако при контролът по време на строителството се установят отклонения и
несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта,
Техническият ръководител на обекта спира работата и разпорежда незабавно
отстраняване на несъответствията.
Техническият ръководител контролира използването на материали и смеси, да става само
съгласно указанията за употреба и депониране и следи за изправността на машините и
тяхното използване.
Всяка доставка на материали на строителната площадка ще бъде придружена със
сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти,
спецификации или одобрени мостри и каталози. Материалите ще се съхраняват
внимателно до влагането им в обектите.
Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще
бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с
наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.
Всички продукти, които ще се вложат следва да са годни и да притежават съответните
декларации на производителя и указания за приложение.
Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните
технически спецификации:
•
Стандарт - български /БДС/ или еквивалентен ;
•
Стандарт - европейски /ЕК/ или еквивалентен;
•
Стандарт - въведения като български, съответен европейски стандарт /БДС EN/
или еквивалентен.
Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им. Българските
стандарти и разпоредби винаги ще се спазват. Други международно приети стандарти и
разпоредби могат да бъдат използвани само ако:
 са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните
български стандарти и разпоредби;
 за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и
разпоредби.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро
качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна
документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от възложителя и
писменото му одобрение. В този случай ще се представи цялата необходима информация
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

101

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

в съответствие с инструкциите на възложителя.
 Качество на изпълнението на отделните видове работи
Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от
лицето упражняващо строителен надзор и от представител на Възложителя.
Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи ще се изпълняват съгласно
изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията.
Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на изпълняваната от
него операция. Техническият ръководител отговаря за качеството на изпълнение на
обекта и предоставя на възложителя необходимата информация.
Всички обстоятелства по СМР се документират чрез актове и протоколи по Наредба
№3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания и заповеди,
вписани в Заповедната книга, които са задължителни за фирмата.
Документирането на извършените строително-монтажни работи ще се осъществява
съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ.
Архивиране и съхранение на строителните книжа: За обекта се съставя досие, в което се
архивират поетапно издадените разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи
и актове за започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и завършване
на СМР. Изискването за оценяване на съответствието на влаганите в строежа материали и
съоръжения, съгласно техническите изисквания към продуктите и Наредбата за
осъществените изисквания и оценяване съответствието на строителни продукти, се
изпълнява чрез архивиране и съхранение на документи, удостоверяващи съответствието:
Сертификати, Декларации за съответствие.
Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на отделните видове работи, както и за
изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти. Качеството на изпълнението на
отделните видове работи включва:
1.
Своевременно представяне на строителния надзор, на инвеститорския контрол и
на възложителя сертификати за всички използвани материали, отговарящи на
изискванията за параметри и качество на материалите по действащите нормативи.
2.
Определяне на лица, отговарящи за Контрола на качеството за изпълнение на
отделните видове работи, съобразени с проектната документация.
Ще се извършва събиране и анализиране на информацията от строителната площадка,
оценка на съответствието и предписания съгласно нормативната рамка, вътрешно
фирмените процедури и внедрената в дружеството изпълнител интегрирана система за
управление и контрол на качеството.
Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, която ще
бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава с:
•
строго разпределение на правата и отговорностите,
•
висока ключова компетентност на йерархичните нива,
•
висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта,
•
канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между
инженерно- технически и изпълнителски състав,
•
опосредствана комуникация между изпълнителски състав и останалите участници
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в процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и Техническия
ръководител.
Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените строителномонтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, инвеститорския контрол и
лицето упражняващо строителен надзор.
 За изпълнението на строителството:
По време на изграждането на обекта е необходимо да се упражнява постоянен контрол за
качеството на изпълняваните строително - монтажни работи. Упражняването на
оперативен контрол за качеството на изпълняваните СМР включва съвкупност от
технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на
строителството при спазване на действащите строително - технически норми.
Обемът на контрола за обекта включва изпълнението на основните задачи:
 Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали;
 Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания
и др. документи касаещи качеството на доставените на обекта материали;
 Оперативен контрол за спазване на определената технология при
изпълнение на строителните работи;
 Проверка на контрола за съответствие на изпълнените строителни работи;
 Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци,
появили се в строителните конструкции и предприемане на мероприятия за
тяхното одстраняване;
 Постоянен контрол по спазване на действащите строително - технически
норми при изпълнение на строителството.
Всички материали и съоръжения, влагани в обектите трябва да бъдат нови продукти.
Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети.
Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график на
закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като
същите ще бъдат предоставени на възложителя за одобрение.
Изпълнителят ще съобрази работните планове и графици е метеорологичните условия
технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.
Разработената и внедрена система за управление на качеството гарантира, че дружеството
е способно да произвежда и доставя продукти, които отговарят в максимална степен на
изискванията на клиентите.
Като управлява процесите, необходими на Системата за управление на качеството,
фирмата осигурява подходящи условия за непрекъснато увеличаване удовлетвореността
на клиентите.
Постоянното проучване на удовлетвореността на клиентите и поведението на
създадените от фирмата продукти е една от основните задачи при планиране действията
на ръководството.
Процесите, необходими за функционирането на система за управление на качеството,
могат да се систематизират в четири основни групи:
•
процеси по фирмено управление (отговорност на ръководството);
•
процеси по управление на ресурси;
•
процеси за създаване на продукта;
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•
процеси за измерване, анализ и подобрения
Начина на планиране и управление на строителните дейности и съпътстващите дейности
за изпълнението им се регламентират от процедура по качество ’’Оперативно
управление”.
Процедура “Управление на несъответстващ продукт” определя реда, отговорностите и
действията при управление на несъответстващ /некачествен/ продукт или услуга.
Всички отклонения по качеството се регистрират с “Протокол за несъответствие” и се
отстраняват по определени изисквания, с цел постигане на удовлетвореност у клиента.
Системата за избор на доставчици на материали и съоръжения е организирана въз основа
на процедура по качество “Закупуване”. Чрез нея е направена оценка и подбор на
доставчиците, което осигурява използването на висококачествени материали и услуги,
което е гаранция за висококачествен продукт.
Преди предаването на обекта на клиента, фирмата организира Предварителна вътрешнофирмена приемателна комисия. Решението на комисията се отразява в протокол и ако
има несъответствия, съгласно процедурата “Управление на несъответстващ продукт”, се
действа незабавно по тяхното отстраняване.
Окончателно предаване на обекта на възложителя става като се спазват разпоредбите на
“Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България”, като
предаването се документира с актове и протоколи.
Ръководството на дружеството съзнава, че качеството на реализираните услуги се
определя от степента на изпълнение на изискванията на Възложителя.
В този смисъл, важни фактори за успех са решаването на организационни проблеми,
технически въпроси и други обективни обстоятелства и проблеми, които биха могли да
възникнат в процеса на работа.
Към организационните проблеми могат да се причислят потенциалните рискове, свързани
с неправилното управление на ресурсите, процесите по реализация на продуктите и
оперативното управление. Стъпките, които сме предприели в тази връзка се базират на
нашия опит и спазване на вътрешнофирмена дисциплина и стандарти.
Управлението на ресурсите, необходими за реализацията на съответните услуги обхваща
управление на персонала посредством специфични изисквания към подбора,
квалификацията, опита и способностите, управление на инфраструктурата и управление
на работната среда, необходима за постигане на изискванията. Процесът изисква
предварителна информация за производствената програма и за наличната
инфраструктура.
За настоящата поръчка изходната информация е осигурена. На тази база се определя
необходимата квалификация на персонала, необходимите машини, оборудване и
транспортни средства.
Реализацията изисква осигуряване на избраните ресурсни елементи, в резултат на което
се осигурява компетентен и квалифициран персонал и подходящо оборудване за
изпълнение на услугите.
Управлението на процесите по реализация и производствените дейности обхващат
изясняване изискванията на Възложителя, на база на осигурените технически изисквания
за изпълнение на поръчката, планиране на реализацията, организиране на
производствената дейност, в т.ч. оценка и избор на доставчици, организация и
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управление на закупуването на базата на осигурената работна документация, проверка на
закупените суровини и материали, осигуряване и управление на доставките, използване
на подходящо оборудване, информация за реализираното качество на продуктите и
изпълнение на коригиращи дейности.
Част от процесите, изброени по-горе са разработени като част от настоящата офертна
документация. Останалите се реализират в процеса на изпълнение на поръчката.
Чрез реализираната в дружеството система за управление, за всеки процес са определени
отговорности за извършване на процеса, критерии за оценяване и процедура за
провеждане. Именно тази система за управление е гарант за качество на предлаганата от
дружеството услуга.
Организационният план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на
качество се изготвя преди започване на строителни дейности със заповеди и срокове.
Всички процеси преминават през следните фази:
Планиране - Реализация - Контрол - Отчет - Последващ анализ.
Необходимите контрол и измервания на процесите и дейностите и удовлетвореността на
клиентите са определени в документите на Системата за управление на качеството.
Резултатите от тях се регистрират, анализират се и данните се използват за определяне и
актуализиране на целите и политиката по качество;
•
за осъществяване на процесите наблюдение, измерване, анализ и подобряване на
качеството;
•
за мониторинг на процесите за събиране на данни за идентифициране на
аспектитите на околната среда;
•
за системното наблюдение на дейностите, свързани със здравето и безопасността
при работа, както и да планира методите за тяхното реализиране.
Механизъм за вътрешен контрол:
Въведена е функционираща система за управление на качеството ISO 9001:2008;
Повишаване качеството на труда и конкурентността;
Подобряване на фирмения имидж, чрез намаляване на професионалния риск;
Прилагане на принципи за управление на дейността, заложени в нормативните
актове;
Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол
на свързаните с работата опасности и професионални рискове;
Осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж на работниците;
Планиране на дейността - основен елемент при управление на фирмата.
Всички СМР ще бъдат извършени в пълно съответствие с техническото задание,
тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпореждания от
страна на Възложителя.
Контролът на качеството на извършените СМР ще се извършва на организационни нива.
Вътрешният контрол, осъществяван от Изпълнителя ще е съответстващ на действащото
законодателство и предвиденото в тръжната документация.
За осъществяване на вътрешен контрол на обекта съгласно Договора, ще се определи
лице - представител на Изпълнителя, което ще изпълнява длъжността „Вътрешен контрол
от страна на Изпълнителя“. Лицето за Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и
качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол
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извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва контрол на
количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР.
Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на
материалите. В случай, че материалите не отговарят на необходимото качество или не са
придружени с необходимият сертификат, не се допуска влагането им в обекта. Уведомява
се доставчика и същите се връщат обратно на доставчика.
Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените строителномонтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от страна на
Техническия ръководител на обекта. Измерванията се извършват съгласно Правилник за
изпълнение и приемане на строително - монтажни работи - ПИПСМР.
Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството на
всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с
необходимото качество не се приемат от Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя
и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Вътрешният контрол извършва
проверка на съответствие на изпълненото СМР с работния проект и вложените
материали. Следи за качеството на изпълнението и почистване на строителната площадка
след завършване на работата съгласно ПИПСМР.
За осъществяване на предвидените му дейности от страна на Изпълнителя, Вътрешният
контрол отговаря само за конкретният обект и всекидневно извършва контрол на обекта.
Задължаване да се спазва стриктно следната методология и строителен подход:
 Преди започване на строителството да се вземат необходимите мерки за
осигуряване на
безопасността, като се направят ограждения и прелези, поставят се предупредителни
знаци;
 Да се поставят указателни табели, стрелки и множество временни стандартни
пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за временната организация
на движението;
 Да се поддържа в изправност и пълна наличност приетата сигнализация за целия
период на строителните работи;
 Да се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и
публичност;
 При проверки на място от страна на Възложителя и всички контролни органи за
обекта
се задължава да осигури присъствието на представител, както и да се осигурява достъп до
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
 Да се вземат необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на
заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени
площи, декоративни дървета и други;
 Да се уведомят незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за
евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се
отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи да уведомим
незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и
спасяване;
 Да се отстранят нанесените повреди, констатирани от общинската администрация
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и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската
администрация.
При влагане на нестандартни материали на обекта те ще бъдат изпитани в лицензирани
лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния държавен
контролиращ орган.
Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще отговаря на
всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни.
Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел III, глава втора на „Наредба за
изискванията за третиране и транспортиране на производствените отпадъци”.
Транспортираните отпадъци от дейността на дружеството, ще бъдат извозени до
сметище, определено от Възложителя.
При извършване на строително - монтажните работи ще се опазва подземната и
надземната техническа инфраструктура и съоръжения.
 Предвид ключовото значение на контрола по-долу са изложени предвидените
методи на контрол
Контролът на процесите включва:
контрол на техническата документация;
контрол на влаганите материали и окомплектовки;
контрол на ресурсите;
контрол на работната среда;
контрол на параметрите на процесите;
контрол на специалните процеси;
контрол на идентификацията;
контрол на документирането (контролът на техническата документация се
извършва още при започване на обекта и през цялото време от Техническия
ръководител).
XII. Контролът на процесите се извършва:
чрез самоконтрол от Изпълнителя - контрол от Техническия ръководител;
периодичен контрол от Отговорника по качество;
контрол от Строителния надзор;
контрол от Проектантите по отделните части;
контрол от Възложителя.
 Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение
Възложителят осигурява Консултант, който ще упражняване строителен надзор
съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ.
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до
строежа и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до
строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като
Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за
получаване на правото за такъв достъп.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите,
да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване
на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на
изпълнение, когато те не противоречат на добрата строителна практика и нормативни
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изисквания. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено
изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в
договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
Проверки и изпитвания
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи
следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с
протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.
 Контрол на влаганите материали и окомплектовки
В строителната дейност на фирмата се работи с продукти от традиционни и
утвърдени доставчици. Влаганите материали се придружават от сертификати за качество
и се подлагат на входящ контрол.
Отговорникът по качество изпълнява контрол върху всички материали.
Техническият ръководител извършва входящ контрол на материалите доставени
директно на обекта.
В зависимост от изискванията на работната документация Техническият
ръководител и Отговорникът по качество извършват контрол по време на строителството
и краен контрол на обекта. Ако по време на входящият контрол на материалите и
окомплектовката, Отговорникът по качество констатира несъответствие той действа
съобразно инструкции и процедури.
Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и несъответствия
в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, Техническият ръководител
спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията.
При необходимост се предприемат коригиращи и превантивни действия;
Всички производствено-технически процеси трябва да се изпълняват съгласно
предоставената работна /документация и разработените технологични инструкции. В
строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на
техническата документация суровини, материали и окомплектовка.
Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес.
Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят директно на обекта,
където се организират временни приобектови складове/площадки. Преди ползването им
същите се подлагат на контрол. Техническият ръководител контролира всички
строителни материали, които ще се складират на определените за целта места. Завършени
видове работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата
документация и съобразно вида им се предават на възложителя с Актове и Протоколи,
съгласно Наредба № 3 /31.07.2003 г. "Съставяне на актове и протоколи по време на
строителството”.
 Контрол на ресурсите
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Техническият ръководител извършва ежедневно контрол на производственото
оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване
(СНИ).
Контрол на работната среда.
Отговорник ЗБУТ и Техническият ръководител ежедневно следят за спазване
изискванията за работната среда и при констатирано отклонение предприема незабавни
действия. Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за опазване
на здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като:
- работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а
всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите,
се отстраняват във възможния най-кратък срок;
- работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;
- защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и се
поддържат в изправност;
- пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по всяко
време
- оборудване с противопожарни средства и аптечка за първа помощ.
Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал,
предвиден за изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ,
съгласно
Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите
по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от
работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните
органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед за
задължителното им ползване при работа или престои на строителната площадка.
Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и
резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол.
Отговорник ЗБУТ или Техническият ръководител не трябва да допускат до работа
неинструктирани и необучени работници. Всеки работник преминал инструктажа и
обучение по техника на безопасност е длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи
за собствената си безопасност. Всички работници и служители са длъжни да познават и
спазват наредбата за противопожарна защита. Ще бъде осигурена денонощна охрана на
обекта с цел опазване на складираните материали, наличната техника на обекта, както и
собствеността на Възложителя.
По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвърденият от
Възложителя проект. Всички складове, санитарните възли, както и стаи за почивка се
подържат в добри хигиени условия. Не се допуска замърсяване, с което се осигурява
възможност на персонала да работи безопасно и ефикасно. На всички работници се
извършват професионални медицински прегледи от служба за трудова медицина.
Техническият ръководител организира и контролира поддържането на реда и чистотата в
строителните обекти. Той организира и контролира редовното почистване на строит.
площадка. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за
реда и чистотата на своето работно място. С цел опазване на околната среда и икономия
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на енергийни ресурси, Техническият ръководител и Отговорникът по качество
организират целенасочени действия относно:
минимизиране на производствените отпадъци чрез контрол върху бракуваните
материали;
депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци;
икономия на енергийни ресурси - вода и електричество чрез оптимизиране на
технологичните процеси;
използването на технически изправни и ефективни съоръжения.
 Контрол на специалните процеси
Настройка и контрол на параметрите на специалните процеси .
Специални процеси условно се наричат такива процеси, чиито изходни параметри
(качествени показатели) не могат да бъдат проверени директно чрез последващо
наблюдение или измерване. Това са процеси, при които недостатъците се проявяват
обикновено по-късно (в процеса на експлоатация). Специалните процеси са: бетониране
на (фундаменти, плочи, ивични основи, бетон на стоманобетонни стени, колони, шайби,
греди ) заварки, скрити инсталации и др., скритите инсталации се приемат от
Възложителя и чак след това се преминава към следващите операции които скриват
инсталациите. Специалните процеси се извършват по конкретни технически инструкции
и технологии, в които са посочени параметрите, редът на протичане, наблюдение,
регулиране и контрол на процесите.
Специалните процеси трябва да се изпълняват от квалифициран персонал, обучен за
всеки конкретен процес. Контролът за протичане на специалните процеси се извършва от
изпълнителите, Отговорника по качество и Техническия ръководител на обекта.
Ръководителите и отговорните длъжностни лица извършват контрол по време на
строително-монтажните работи и краен контрол, което създава увереност в клиентите, че
техните изисквания и очаквания за изпълнението на поръчките ще бъдат напълно
удовлетворени.
 Мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение
в лоши метеорологични условия
При лоши метеорологични условия, мерките, които се взимат са свързани както с
грижите за машини, хора и материали, така и с мерки за качественото изпълнение на
СМР. Съгласно чл. 72 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване за
работните места на открито, работодателите са длъжни да предприемат мерки за
предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия.
 Неблагоприятните температурни условия влияят по два начина върху
изпълнението на поръчката, като определят качеството на крайния продукт и като
определят трудоспособността на строителните работници, респ. върху срока за
изпълнение. Ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху т.н.
„мокри“ процеси като забавят химичните процеси в строителните разтвори и
смеси или изцяло ги спират.
Мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при ниски или
високи температури:
Следи се околната температура да бъде в съответствие с амплитудата на работната
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

110

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

температура на машината; съобразява се времето за охлаждане, което варира в
зависимост от температурата на околната среда. За работещите на открито при много
ниски или високи температури (средно дневни температури под +10°С и над +30°С през
повече от половината от максимално установеното работно време) се осигурява:
специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ и дъжд
(термични облекла, обувки, боти, ръкавици).
С цел да се осигури ефективност на изпълнението ще бъдат използвани специални
добавки, които са целесъобразни и сертифицирани в Република България.
За да не се допуска ниските температури да окажат влияние върху качеството на
изпълнение на обекта ще се използват инвентарни средства за по-продължително
запазване на положителни температури.
 Неблагоприятни валежни условия влияят основно върху строителните процеси,
които се извършват на открито. Значително количество валежи от дъжд може да
доведе до наводнение, омокряне, недобър контакт. Снегът също може да води до
омокряне и недобър контакт, което в съчетание с ниските температури - до
замръзване и обледяване. Валежите пряко влияят върху трудоспособността на
строителните работници и оттам върху срока на изпълнение на поръчката.
За целта:
Ще бъде предвидена, осигурена и поддържана система на строителната площадка,
която да осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване
на пътеките, проходите, местата определени за паркиране на строителната техника.
- На строителните работници ще бъдат осигурени работно облекло индивидуална защита,
съобразени с валежните условия
-Ще се покрият с полиетиленово фолио материалите и съоръженията и механизмите
разположени на работната площадка.
 Силен вятър и ветрово въздействие може да причини забавяне на строителната
дейност, аварии и трудови злополуки. За недопускане на аварийни ситуации,
трудови злополуки и непредвидени забави ще се предприемат мерки и действия,
съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи:
Ще се складират строителните материали, елементи и изделия само на указаните
за това площи, обозначени с табели, прилагайки съответното подреждане и укрепване
против срутване или падане, съгласно предписанията за съответния материал. Между
отделните фигури ще се оставят чисти проходи с минимална широчина 1,50 м;
Ще се разтоварват обемисти и тежки товари само под ръководството на
техническият ръководител или специално обучено лице.
Мерките за въздействие: адекватна организация на дейностите по съдействие и
протичане на информационен поток между заинтересованите страни в рамките на
реализацията на проекта; Изпълнение на СМР съгласно изискванията на националното
законодателство относно влагането в строителството на материали, детайли, конструкции
и/или изделия, които съответстват на изискванията на Възложителя.
Мерки за предотвратяването:
В зависимост от големината на последствията и размера на щетите от тях се
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определя и по-нататъшното изпълнение на поръчката. При значителни щети и
последствия по-нататъшното изпълнение на поръчката може да бъде временно
преустановено.
Ще се окаже своевременна и ефективна помощ за овладяване на критичната
ситуация.
Ще се направи навременна и прецизна оценка и последващ анализ, с който ще се
обоснове възможността за по-нататъшното изпълнение на поръчката и ще се набележат
мерки за отстраняване на последствията от природното бедствие.
Периодично ще се осигури инструктажа, обучението, повишаването на
квалификацията и проверката на знанията на работещите във връзка с действия при
възникнала критична ситуация.
Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на отделните аспекти на
проявление на климатичните условия:
Подновяване на работите веднага, когато е възможно след спиране на действието
на неблагоприятните климатични условия. Съгласуване с Възложителя възможностите за
ускоряване на изпълнение на работите.
Стратегия на гъвкавост - тя е свързана с мерки за повишаване способността за
изработване на съответни мерки, стратегията на гъвкавост във външната среда включва
разнообразна икономическа дейност, която да дава на възможност за участие в процеса и
от друга да минимизира негативните въздействия на събитията.
Използване на системата за мониторинг, като гарант за осигуряване на съдействие
с доставчиците.
Водене на ефективна и своевременна комуникация между Възложителя и
Изпълнителя.
XIII. Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия на
труд и пожарна безопасност
Изпълнителят ще да спазва изискванията на нормативните документи в страната по
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически
нормативни документи за строителство.
Изпълнителят ще спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за
безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен
надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа па строителството в
съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия па труд при извършване на строителни и монтажни
работи.
Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни
проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно
действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за
безопасна работа;
наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни
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шлемове и др.;
организация на строителната площадка - козирки над входове на сгради, огради,
предпазни фасадни мрежи;
начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и
товари по скелето, работа във вертикала;
състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от гледна
точка на безопасна експлоатация;
наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и
предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на
сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и
извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана,
одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната
политика и Министерство на здравеопазването.
 Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес
Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в
Закона за устройство на територията (чл. 160-166). Конкретните задължения на
участниците в строителния процес по отношение на здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ) са определени в Наредба №2 за ЗБУТ при СМР от 2004 г.(чл.5,6 и7).
 Строителят осигурява:
а)
извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в
инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
б)
комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата,
самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните
от него строежи;
в)
изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве
съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при
изискваните по тази наредба случаи;
г)
избора на местоположението на работните места при спазване на условията за
безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или
транспортни зони;
д)
необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в
съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите
професионални рискове за всеки конкретен случай;
е)
инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на
знанията по ЗБУТ на работещите;
ж)
картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа
поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и
повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и
постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на
безопасността или здравето на работещите;
з)
необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- хигиенните
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на
строителството и човешките ресурси;
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и)
поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
к)
разделянето и организирането на складовите площи за различни материали,
особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
л)
изискванията за работа с различни материали;
м)
изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
н)
събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
о)
адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им
продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
п)
съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи
трудова дейност;
р)
взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в
близост до която се намира строителната площадка;
с)
по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова
злополука, пожар, бедствие или авария;
♦
при необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди,
образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;
♦
предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове,
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната
конструкция;
♦
не допуска наличието на работни места извън границите на строителната
площадка, а когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на
работещите и прилага специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на
преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР;
♦
организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на
безопасността и здравето на работещите;
♦
писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните
лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на
рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси;
утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;
♦
предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни
места при неблагоприятни климатични условия;
♦
взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве,
като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие е нормативната уредба,
вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и
др.;
♦
отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от
извършваните СМР;
♦ определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с
бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и
предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности
и/или големина на строежа.
Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и
Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" организира разработването и
утвърждаването на:
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о план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
о план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
о план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.
Строителят извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на
строежа. При инструктажа работещите, които извършват СМР се информират за
задълженията им.
 План за безопасност и здраве
Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.
На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на
местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни
превозни средства и на пешеходци.
Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се съхраняват
материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни,
се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ.
Санитарно- битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има
опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични
агенти.
Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана
площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно
оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници,
закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка.
В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ
начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в
резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със
схема за временна организация и безопасност на движението.
За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват
постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). Отворите в строителни и
конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност
за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития,
които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по
подходящ начин.
Съгласно чл.10 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, планът за безопасност и здраве съдържа:
1. Организационен план ;
2. Строителен ситуационен план ;
3. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР ;
4. Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация
на работещите и на намиращите се на строителната площадка ;
5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване
на СМР, включително за местата със специфични рискове ;
6. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол ;
7. Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на
контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в
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които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение ;
8. Схема за временната организация и безопасността на движението по
транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната
площадка и подходите към нея ;
9. Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят
двама или повече строители ;
10. Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични
рискове ;
11. Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета ;
12. Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване,
временни работилници и контейнери за отпадъци ;
13. Схема на разположението на санитарно-битовите помещения ;
14. Схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.
15. Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на
строителната площадка и работните места ;
16. Схема и вид на сигнализацията за бедсвие, авария, пожар или злополука, с
определено място за оказване на първа помощ.
 Мероприятия и указания за безопасност при строителните работи
Техническият ръководител на обекта провежда начален инструктаж на работниците и
ежедневен инструктаж, съобразно извършваната за деня работа, както и периодичен
инструктаж с цел поддържане и допълване знанията на работещите в строителството по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Техническата безопасност на труда се осигурява и с необходимите инвентарни средства парапети, стълби, огради, указателни табели и др., като за изпълнението им следи
техническия ръководител на обекта.
Работещите на обекта трябва да се запознаят е изискванията на Правилник по
безопасност на товаро-разтоварни работи, Противопожарни строително - технически
норми и Наредба №2 / 22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
VІ. Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на
строително - монтажните дейности
Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със
строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и
използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта.
Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него
автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по
пътищата, свързани с обслужването на строителството.
Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани на обекта
отпадъци и да почисти терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по
негова вина, включително и измиването му с вода.
Строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно нормативните изисквания за
опазване на околната среда - чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, вкл. защита от шум, недвижимите
паметници на културата и природните ресурси.
 Описание на мерките за опазване на околната среда
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При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните
мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:
- Изпълнителят осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци;
- За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените
автобази;
- При генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за
тяхното третиране;
- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е
необходимо да се предприемат съответните мерки:
оросяване,
контрол
върху
техническото състояние на механизацията и транспорта;
- Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или
бутилирана;
- Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на
машините;
- За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни;
- За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната
механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените
за тази цел места;
- Транспортните коли се покриват;
- Организацията на строителство да изключва активиране на срутища;
- В случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален
проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;
- Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални
размери, след съгласуване с компетентния орган;
- Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за
откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се
спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;
- Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние;
- Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители;
- Да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
 Мерки за намаляване на негативните въздействия върху почвите на
площадката:
В рамките на площадката няма да се допуска извършването на ремонт и зареждане на
техниката с горива и масла. Стриктно спазване на определените по технологичната схема
места за съхранение на доставените и неотработени биоразградими отпадъци, както и на
купчините за временно съхранение. Ще се извършват рекултивационни мероприятия на
откосите и нарушените терени в контакта на площадката.
Няма да се допуска навлизане на техника в съседни на площадката терени, с което ще се
избегне заплахата от отьпкване и замърсяване на почвите в района. Ще се провеждат
периодични наблюдения на почвите в района.
 Мерки за намаляване на негативните въздействия върху атмосферата:
До площадката няма да се допускат машини и МПС с неизправни двигатели.
Извънгабаритно товарене на транспортните средства с насипи и материали няма да се
допуска.
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Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
 Мерки за намаляване на негативните въздействия на отпадъците върху
околната среда:
Образуваните отпадъци ще се събират разделно и съхраняват на временна площадка в
рамките на обекта. Спазване на технологичния план за извършване на дейностите.
На подходящи места ще бъдат поставени необходимите за дейността указателни,
забранителни и предупредителни табели и знаци.
 Мерки за намаляване на негативните въздействия върху биоразнообразието:
На площадката няма да се допуска съхраняването на растения или части от тях, които са
засегнати от заразни болести или вредители, които биха могли да се прехвърлят върху
съседните насаждения. След закриването на площадката ще изпълним комплекс от
дейности за биологична рекултивация на нарушените терени в рамките на площадката и
нейния откос. Оставянето на терен на органични материали от депонираните отпадъци
ще се явява като едно от определящите агротехническите мероприятия.
 Мерки за борба с бедствия:
Задължения на персонала за предотвратяване и/или ликвидиране на пожари:
Съобщаване на противопожарната охрана - тел. 112; Организира на евакуиране на хората
и автомобилите от района на площадката; Организира помощ на специализираните
органи за противопожарна охрана; Организира гасене с налични противопожарни
средства; Организира достъп до пожара и до наличните водоизточници за
специализираната техника на органите за противопожарна охрана.
Превантивни мерки за недопускане на механични аварии: - Стриктно спазване на
правилниците за техническа безопасност; Недопускане на лични автомобили на граждани
и персонала на площадката; Стриктно спазване на технологичния процес;
Предотвратяване на пожари от открит огън или искри: - Забрана на пушенето, паленето
на открит огън и внасянето на лесно запалими течности в оградено пространство; Не се
допуска извършването на ремонтни работи с открит пламък в близост до складирани
отпадъци
Списък предоставящ “План за управление опазването на околната среда”, който
дава препоръки и изисквания, които трябва да се спазват, за да може да се намалят
щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда.
 СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО
ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ
В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ
начин. За да се избегнат специфичните рискове на строителната площадка:
 При неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж,
гъста мъгла и др.) извършването на СМР се преустановява;
 Пешеходните пътеки и работните места на територията на строителната площадка
ще се почистват непрекъснато от сняг и ще се посипват с подходящи материали;
 Окачването на водопровода по устоите на мостове ще се изпълни от специално
монтирано скеле, при благоприятни климатични условия и обучен за целта
персонал, оборудван с необходимото работно облекло.
 СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
И ОБОРУДВАНЕ
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Продуктите, изделията и оборудването ще се доставят на строителната площадка, след
като тя е подготвена за съхранението им.
Товаро-разтоварните работи и временното приоритетно складиране и съхранение за целта
персонал, оборудван с необходимото работно облекло.
Всички работещи и посещаващи строителния обект ще бъдат запознати и ще се
придържат стриктно към плана за безопасност и здраве на персонала, работещ по
осигуряването и изпълнението на обекта.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи
своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на
строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната
площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените
материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
Констатации на комисията:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението
предмета на поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е
технологичната последователност за изпълнение, както и подготвителните дейности,
които ще се изпълнят. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се
съдържа подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи
изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни
работи съгласно количествените сметки и техническите спецификации и тяхната
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни
видове СМР. Налице е представяне на последователността на изпълнението на всеки вид
СМР, с представяне на: - подход, взаимна обвързаност на дейностите, времетраене и
срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал и
предвижданите за влагане материали. Представена е предвижданата организация и
мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните права и
задължения на ключовите експерти и изпълнителският състав. Предвижданията са
приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите
характеристики и особености. Представеният от участника график за изпълнение на
поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и
съдържащи се в КС, като за всяка от работите са изложени предвидените мярка,
количество, бр. строителни работници, необходима механизация, необходими материали,
продължителност, начало и край, същият е придружен с Диаграма на работната ръка и
диаграма на механизацията.
Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейния календарен план
обосновават предложения от участника срок за изпълнение.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за
оценка.
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

119

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане
на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
След като беше определено съответствието на представените оферти, както с
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с
техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите
оферти на участниците „АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите:
Резултатите от прилагането на критериите за оценка по показателя Организация
за изпълнение на поръчката (О2), съгласно утвърдената от възложителя методика за
оценка на офертите са закрепени таблично, както следва:
„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ООД
Оценка по показател:
30 точки
Организация за изпълнение на поръчката (О2)
Мотиви:
В представената работна програма участникът предлага организация за изпълнение на
строително-монтажните работи в съответствие с обхвата на поръчката, в това число
описание на видовете строително-монтажни работи съгласно количествената сметка и
техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение, като
конкретните дейности са разграничени на етапи на изпълнение и отделни видове СМР.
Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват,
като е отчетена необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата
последователност на изпълнение са описани, както следва: - Подготвителен етап,
включващ подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа, организация на етапа на подготовка на
строителната площадка и доставка на материали, с която се цели успешно стартиране
на строителните дейности, организацията по съгласуване с компетентните инстанции
на започването на строителните дейности,включително разписани конкретни лица,
ангажирани с изпълнението им и отговорник за конкретната дейност; Етап на
Строителни и монтажни работи (СМР) на основното строителство в съответствие с
одобрените проекти и техническото задание, включително подробно описание на
последователността, взаимообвързаността и продължителността на изпълнение на
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка по съответните части; Етап
- Дейности за предаване на обекта на Възложителя; В рамките на представеното от
участника описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение са
изложени мотивите за избраната технологична последователност на строителния
процес, при съобразяване с нормативните изисквания, изискванията на проекта и
предназначението и спецификите на сградата, както и възможността част от
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

120

Проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“
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.

строително-монтажните дейности да се изпълняват паралелно с работния процес.
Налице е подробно описание на последователността, взаимообвързаността и
продължителността на изпълнение на предвижданите дейности. В предложението на
участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо
отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно
описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи
отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице
представяне на последователност на изпълнението на операциите и технологията за
изпълнение на всеки вид СМР, с представяне на методи и техники на работа; Подробно
описание на технология за изпълнение на основните видове СМР по части, както следва: по част Конструкции, основно са разгледани земни работи, кофражни, армировъчни и
бетонови работи. Представена е технологията за изпълнение на: Подпорна стена- на
два етапа; земни работи - Извършване на изкопите; Кофражни работи, включително –
Изпълнение, Декофриране, Контрол на изпълнението; Армировъчни работи – Заготовка,
Материали, Контрол на изпълнението, Контрол на качеството; Бетонови работи –
Материали, Изпълнение, Контрол на изпълнението; По част Архитектура са включени
зидарии, настилки, облицовки, мазилки, дограма, топлоизолация, латекс и др. -Тухлени
зидарии, Изпълнение на дограма, Покривни работи - хидроизолация, дъсчена обшивка,
летвена скара, дървена конструкция, капандури, криви комини, обшивки от поцинкована
ламарина, олуци, водосточни тръби и казанчета,
Шпакловане, боядисване, полагане
на настилки и облицовки, Дейности по фасада, включително технология на монтаж на
скеле, Основните процеси за полагане на топлоизолация; по част: ВиК - Изграждане на
сградно водопроводно и канализационно отклонение, вътрешна водопроводна и
канализационна инсталация, Водопровод - Технически характеристики, Преимущества на
системата, Монтаж - Подготовка за работа, Стъпки при заваряване, Изолация,
Канализация; Дейности по част: ОВК - За отопление на жилищните помещения са
предвидени климатични системи на директно изпарение на хладилния агент - Първи етап
стартира с полагането на тръбни разводки и фитинги, както се изпълняват преди
полагането на мазилки и предстенни обшивки. Втори етап се характеризира с полагането
на съоръжения; Изпълнение на демонтажни и СМР дейности по част: Електро; описани
са видовете ел.инсталация;Земни работи и Геодезия; Осъществяването на вертикалната
планировка е предвидено да започне след приключване на строителните дейности по
обекта и някои предварителни дейности като почистване на терена, прокарване на
различни комуникации / ток, водопровод, тръби за поливна система, канализация и др./ и
изграждане на дренажи; Бордюри - видими и скрити; Бетонова тротоарна настилка и др.
Строителните отпадъци, в следствие на извършваната демонтажна и строителномонтажна и строително-ремонтна дейност се депонират на определено за целта места.
След приключване на дейностите, строителната фирма с протокол ще предаде на
Възложителя обекта, както и всички необходими съпътстващи документи, касаещи
правилната експлоатацията на монтираните съоръжения.
По този начин участникът е представил описание на начина на изпълнение на всички
видове СМР, съгласно количествената сметка, като е отразена коректно технологичната
последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане
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на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж –
предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености.
Представени са предвижданията на участника за материалите, които следва да бъдат
вложени при изпълнението, стандартите, на които трябва да отговарят влаганите
материали, като са предвидени съответни мерки за контрол на качеството на
материалите, който обхваща: - Контрол на качеството на закупуваните продукти и
материали , входящ контрол за качество, безопасност и възможността им да не
замърсяват околната среда, планиране на необходимите за закупуване материали;
Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес; Контрол
при транспортирането на материалите, при доставките и складирането, като в рамките
на предвижданията за контрол е представено подробно описание на цикъла на контрол на
влаганите материали, с цел да не се стига до влагане на некачествени такива, в това
число материали с влошени качествени характеристики и без необходимите документи за
качество, като са описани конкретните задължения и взаимовръзките между ключовите
експерти в екипа на участника при осигуряване контрола на качеството на материалите.
В съответствие с описаните технологии са представените график и диаграма на
работната ръка.
Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове
работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от
работите са изложени предвидените мярка, количество, продължителност с начална
дата и край, брой работници, норма време /ч. часове/. При изследването на линейния
график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност,
взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи
са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на
изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение
участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси)
зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.
Представени са предвижданията на участника за мобилизация на ресурсите – човешки и
материално-технически, обвързани с подхода за изпълнение на поръчката, като са
планирани следните ключови експерти: - Ръководител проект, Технически ръководител,
Експерт-Електроинженер, Експерт-ВиК инженер, Експерт-Инженер Отопление,
Вентилация и Климатизация, Експерт „Пожарна и аварийна безопасност и охранителни
системи“, Координатор по БЗР, Контрол по качеството, Отговорник ПТО,Снабдяване и
Счетоводство. Освен ключовите експерти са предвидени и шест основни екипа работници
за изпълнение на строителството,като за всеки екип са предвидени строителни
работници с различна квалификация за съответната част, както и необходимите
механизация и техническо оборудване, както следва: - Бригада “Изолаторджии и
тенекеджии” - минимум от 4 работника, Бригада “Еликтричари” - минимум от 8
работника, Бригада “ВиК” - минимум от 8 работника, Бригада “ОВК” - минимум от 8
работника, Бригада “Груб строеж” - минимум от 20 работника и Бригада “АС” минимум от 20 работника. Предвижданията способстват за постигането на пълна
техническа и ресурсна обезпеченост.
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Налице е представяне на техническата обезпеченост - представен е списък на основното
оборудване и механизация, включително и по отделни специализирани екипи. При анализ на
представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита,
че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване за
изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно
правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване
като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя;
предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е
съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа,
което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното
разпределение обхваща всички видове дейности, което определя постигането на
техническата обезпеченост.
Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за
изпълнение на поръчката, така и в приложените линеен график и диаграма на работната
ръка, която ще се използва при изпълнението на обекта. Разписани са конкретните права,
задължения и отговорности на ключовите експерти –Управител, Технически ръководител
на обекта, Експерт-Електроинженер, Експерт - ВиК инженер, Експерт- Инженер
Отопление, Вентилация и Климатизация, Експерт ЗБУТ, Експерт „Пожарна и аварийна
безопасност и охранителни системи“, Специалист ПТО и Експерт-Контрол по
качеството. Представено е
разпределението на задълженията им за всеки вид
строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно КС - за всеки
отделен вид СМР е определен броя на работниците, което определя ресурсната
обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира
действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите,
включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на
съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на
строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира
за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на шест екипа, което от своя
страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на
поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение на всяка от
работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество
съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания
срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното
изпълнение на строителството.
В представената работна програма участникът описва методи за комуникация с
Възложителя, комуникация между експертите в екипа и с други взаимодействащи страни,
като са разписани конкретни задължения и отговорности на управителя и останалите
ключови и неключови експерти при осъществяване на комуникацията със всички
заинтересовани страни. Предвидени са следните форми на комуникация:- Комуникация
чрез работни срещи в екипа- ежеседмични оперативки, а при необходимост и по-чести
работни срещи, при необходимост ще бъде поканен представител на Възложителя;
Комуникации чрез имейл - за да се осигури необходимата оперативна гъвкавост между
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изпълнителя, възложителя и други заинтересовани страни;
Официална писмена
кореспонденция- най-вече между Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя регулярна и Инцидентна/нерегулярна; Комуникация по телефона: - Ще бъде изготвен
актуален списък с телефоните на всички заинтересовани страни - по този начин ще се
даде възможност за бърза комуникация между всички.
Предложените мерки за комуникация и координация способстват за проследимост на
процесите във всеки етап от изпълнението, информираност относно напредъка на
строителните дейности и възможност за участниците в строителния процес за
своевременен обмен на информация, коригиране или одобрение на дадени дейности, бързо
решаване на възникнали проблеми и непрекъсваемост на процесите.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за
изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и
изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката и
диаграма на работната ръка. Предвижданията между отделните части са съгласувани,
последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за
изпълнение.
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната
производителност
на
предложените
работна
сила
и
технологично
оборудване/механизация.
На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на
работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз
основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите
спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено
ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно
ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви
резултати от реализирането им.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на
офертите по настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на
възложителя, тъй като предложението за изпълнение на определения от възложителя
обект (опитен участък) отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята
последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация постигане на резултати.
Отделно от изложеното са налице характеристики, надграждащи предложението за
изпълнение, по два компонента, като са налице следните две обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия
показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която
може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е
норма време за изпълнение на всяка една операция;
2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното
изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със
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заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и. 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 трябва да са съобразени с
нормативните и технологичните условия за съответните СМР).
Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на друга
характеристика, надграждаща предложението за изпълнение.
Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател.
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
Оценка по показател:
10 точки
Организация за изпълнение на поръчката (О2)
Мотиви:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към
него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно
описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на
поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно
количествените сметки и техническите спецификации и тяхната последователност на
изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са
адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР. Етапите за
изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е
необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на
изпълнение са описани, както следва: - етап на иницииране, етап на планиране, етап на
одобряване и съгласуване и етап на стартиране на същинското строителство. Етапа
стартиране на същинското строителство участникът предлага да се раздели условно на
следните подетапи: подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, състоящи се в
почистване на строителната площадка, обезопасяване, поставяне на строителна табела,
маркиране и обезопасяване на места за разполагане на оборудване и механизация,
маркиране на опасни места за хора и машини, временна база за нуждите на
строителството, сигнализация и обезопасяване на работния участък, планиране на
доставката на материалите и организация на складовите площи; изпълнение на
строително-монтажни дейности, включващи изпълнение на конструкцията на сградата,
изграждане на подпорна стена, изпълнение на зидарии, настилки, облицовки, монтаж на
дограма, направа на топлоизолация по стени, изграждане на „ВиК“ мрежа, „ОВиК“,
ел.инсталация, видеонаблюдение и благоустрояване на имота; предаване на обекта на
Възложителя и гаранционно обслужване.
В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени
съответните подетапи, обхват и предвиждани дейности. Представени са
предвижданията за технологията на изпълнението на основни видове строителномонтажни работи, включително начини за осигуряване на временни подходи, направа на
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изкопи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, направа на тухлена
зидария, направа на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покривни работи,
подови настилки, облицовки, мазилки и боядисване, електроснабдяване и осветление,
монтаж на полипропиленови и полиетиленови тръби, както и временно водоснабдяване,
ел.захранване и санитарни възли.
В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и
задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите
са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове
работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на
операциите за всеки вид СМР, по съответните части с представяне на: - материалите,
които ще се вложат, ключови експерти и изпълнителски персонал, последователност и
конкретен период, в който ще се изпълни дейността. По този начин участникът е
представил описание за начина на изпълнение на всички видове СМР, съгласно
количествената сметка, като е отразена коректно технологичната последователност
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните
видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на
поръчката предвид неговите характеристики и особености.
Представени са предвижданията на участника за материалите, които следва да бъдат
вложени при изпълнението, стандартите, на които трябва да отговарят влаганите
материали, като е представена предвижданата организация за доставка и съхранение на
материалите.
В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми на
строителната механизация и на работната ръка.
Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове
работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от
работите са изложени предвидените мярка, количество, бр. работници, необходима
механизация, необходими материали и продължителност. При изследването на линейния
график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност,
взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи
са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на
изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение
участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси)
зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.
Представени са предвижданията на участника за мобилизация на ресурсите – човешки и
материално-технически, като предвижданията способстват за постигането на пълна
техническа и ресурсна обезпеченост, както следва:
Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график, така и в
приложената диаграма на механизацията, която ще се използва при изпълнението на
обекта. Описани са видовете техника, която ще се използва за съответия вид СМР и
дните, през които същите ще работят. При анализ на представената информация като
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част от организация на ресурсите комисията счита, че: участникът е предвидил да
ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите,
включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на
съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на
строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с
качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение
на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок
за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното
изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове
дейности съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще
работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката,
което определя постигането на техническата обезпеченост.
Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за
изпълнение на поръчката, така и в приложената диаграма на работната ръка, която ще
се използва при изпълнението на обекта. Разписани са конкретните права, задължения и
отговорности на ключовите експерти и строителните работници – технически
ръководител, строителен инженер, инженер „ВиК“, електроинженер, инженер „ОиВ“,
специалист контрола на качеството и координатор по здравословни и безопасни условия
на труд. Изпълнителският състав включва строителни работници със следните
квалификации: общ работник, кофражист, арматурист, бетонджия, зидаро-мазачи,
изолаторджии, работници облицовки и настилки, „ВиК“ монтажници, монтажници
ел.инсталации, монтажници ОВК, каналджии. Описани са задълженията и
отговорностите на ключовия персонал – строителен инженер, ел.инженер, „ВиК“
инженер, „ОиВ“ инженер, техническия ръководител, координатора по здравословни и
безопасни условия на труд и специалиста по контрол на качеството на влаганите
материали.
Представено е разпределението на задълженията им в табличен вид за всеки вид
строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно КС - за всеки
отделен вид СМР е определен броя на работниците с ясно представяне на задачите и
отговорностите на отделните лица от строителния екип по видовете дейности, което
определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е
предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото
изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за
изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за срочното изпълнение на строителството.
В представената работна програма участникът описва методите за комуникация с
Възложителя, както и координацията и съгласуването на видовете дейности.
Предложено е комуникацията с Възложителя да се осъществява с работни срещи и чрез
постоянна комуникация с техническия ръководител на обекта.
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Предложените методи за комуникация и координация способстват за проследимост на
процесите във всеки етап от изпълнението, информираност относно напредъка на
строителните дейности и възможност за участниците в строителния процес за
своевременен обмен на информация, коригиране или одобрение на дадени дейности, бързо
решаване на възникнали проблеми и непрекъсваемост на процесите.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за
изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и
изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката,
диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предвижданията между
отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на
непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната
производителност
на
предложените
работна
сила
и
технологично
оборудване/механизация.
На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на
работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз
основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите
спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено
ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно
ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви
резултати от реализирането им.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на
офертите по настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на
възложителя, тъй като предложението за изпълнение на определения от възложителя
обект (опитен участък) отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята
последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация постигане на резултати.
Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на характеристика,
надграждаща предложението за изпълнение.
Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател.
Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно

РЕШИ:
I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участниците „АРГОГРУП
ЕКЗАКТ“ ООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД до отваряне на ценовите им предложения.
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II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 27.06.2018 г.
от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната
сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час
участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на
купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето.
Настоящият протокол е технически съставен на 21.06.2018 г.
Комисия в състав:
Председател
и член:

инж. Васка Караджова /подпис/*
Златко Карамучев /подпис/*

Станка Делирадева /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Членове

/подпис и печат/*
Дата: 21.09.2018г.
гр. Смолян

Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат
от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с
чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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