
Образец

ДО
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор за нуадиге иа 
„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, филиал 
Павел баня“

Настоящото техническо предложение е подадено от Петър Димитров Байк}шев в 
качеството му на управител на «Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД. ЕИК 
101055748, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700. ул. ..Покровнишко 
щбсе” №15

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нащето техническо предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор за нуждизе иа 
„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД. филиал Павел 
баня“.

1. Срок за изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни. считано от 
датата на предаване на строителната площадка.

2. Изпълнението на дейностите по настоящата поръчка ще извършим при спазване на 
настоящото техническо предложение:

Описание на мерките за осигуряване на качеството на изпълнение:

❖  Обхват, етапност и технологично обусловена последователност на 
дейностите по техническата спецификация по всяка от предвидените части и видове 
СРР.

ПЪРВИ ЕТАП: Подготовка на стуоителната площадка и времепио стуоитеяство 
Ръководният екип ще съгласува с възложителя мястото за временната база и след 

одобряване, с помощен персонал ще започнат основните работи по обособяванети н 
ограждането й. Ще се поставят готови за експлоатация фургони.Ще бъдат настанени екипа и 
работниците за изпълнение на СМР, ще се достави оборудване, екипировка и техника, пщ се 
осигури захранване с вода и електроенергия. Ще се подпише Протокол за заз&’̂ 3не--на 
главното временйо табло, издаден от акредитирана лаборатория. Ще бъдедббгрту;^ 
временната база с противопож арно табло, пожарогасители и заредена обектод^апте



Ще се поставят необходимите табели, маркировки, ограничителни и сигнални лен ги. 
обозначения. По участъци (в зависимост от началото за работа на всеки от тях) ще се 
обезопаси със заграждения за ограничаване достъпа от персонал, посетители и външни лица.

Ще се подготвят инструктажни книги, инструкции по безопасни условия на тр\л. 
оценка на риска за реализиране на ремонтните дейности на водолечебения сектор на ..СБР - 
НК" ЕАД. филиал Павел баня'\ Ще се подготви Заповедната книга и ще бъде открита 
строителната площадка с подписване на Протокол образец 2.

ВТОРИ ЕТАП: Аухитектууно-строителни работи

№ Наименование на работата Ед.
м-ка Количество

Основен ремонт на стаи за пациенти и обособяване на санитарен възел
А. Обособяване на санитарен възел
1 Демонтаж на батерия за тоалетна мивка бр. 10.00
2 Демонтаж на осветителни тела бр. 20.00

Демонтаж на дървени врати бр. 10.00
4 Разбиване на настилка от теракотни плочки по под *)м 15.00
5 Разбиване на циментова замазка -)м 15.00
6 Очукване на мазилка по стени /в нови санитарни възли/

д
М' 83.60

7 Оформяне на отвор за врата м 47.50

8
Доставка и направа на щендерна стена с дебелина 12см и 
влагоустойчив гипсокартон два пласта и два пласта обикновен 
гипсокартон, вкл.топлоизолация от минерална вата

дм" 118.00

9 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по под
дм" 36.00

10 Направа на циментова замазка по под дМ" 36.00

11 Доставка и направа на хидроизолация на циментова основа по 
под и стени до Ь=100см

дм 36.00

12 Доставка и монтаж на усилваща лента по ъгли и фуги м 76.00
13 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по стени

д
М" 83.60

Г4 Направа на вароциментова мазилка по стени
дм 83.60

15 Доставка на фаянсови плочки
дм 152.20

16 Направа на облицовка от фаянсови плочки по стени /само труд и 
помощни материали/

дм 152.20

17 Доставка на теракотни плочки м' 36.00
18 Направа на настилка от теракотни плочки по под д\Г 36.00

19 Направа на растерен окачен таван от влагоустойчиви пана 
бОО/бООмм

9м 36.00

20 Доставка и монтаж на алуминиева врата за баня 75/200см бр. 10.00
. 21 Направа на куфари от влагоустойчив гипсокартон

дм 36.00
22 Доставка и монтаж на тоалетни чиния тип "моноблок". комплект бр. ] 0.00
23 Доставка и монтаж на тоалетни мивка - среден формат бр. 10.00
24 Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка - стояща бр. 10.00 ,

, 25 Доставка и монтаж на душ батерия, комплект бр. : 10.00 /
26 Доставка и монтаж на огледало над мивка бр.



27 Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор 25/20см бр. 10.00

28 Доставка и монтаж на аксесоари за баня /поставка за тоалетна 
хартия, закачалки и сапунерка/ бр. 10.00

Б. Помещение за престой
1 Очукване на подкожушена мазилка по стени 10% *)м 41.93
2 Изкърпване с гипсова мазилка по стени 1м 41.93
'Vj Завиване с полиетиленово фолио по под m2 419.30
4 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по стени и таван м 419.30
5 Направа на финна шпакловка по стени и таван м" 419.30
6 Обръпшне около прозорци, вкл.алуминиев ръбохранител м 80.40
7 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени 9м 419.30
8 Боядисване с цветен латекс по стени /трикратно/

лм“ 419.30
9 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по под 9м“ 151.88
10 Доставка на гранитогрес

9

м 151,88

11 Направа на настилка от гранитогрес по под /само труд и 
помощни материали/

9м“ 151.88

12 Направа на цокъл от гранитогрес м 174.70
13 Доставка и монтаж на интериорни врати 95/200см бр. 10.00

14 Събиране, ръчен пренос и извозване на строителни отпадъци до 
сметище м’’ 15.80

Подмяна на дограма на база 1
А. Демонзажни работи:
1 Демонтаж на стара дървена дограма бр. 150.00
2 Демонтаж на витрини бр. 10.00

Изнасяне на строителни отпадъци до 50м мЗ 60.00
4 Натоварване и превоз на стр.отпадъци със самосвал до 20км мЗ 60.00
Б. Ремонтни работи:

1 Доставка и монтаж PVC дограма Зкамерна. с 24мм стъклопакет 
бяло/бяло m2 450.40

2 Доставка и монтаж на алуминиева дограма /врати/, с прекъснат 
термомост m2 30,20

. -> Доставка и монтаж на вътрещна подпрозоречна дъска с ширина 
20см м 215.40

, 4 Доставка и монтаж на външна подпрозорешна дъска от 
алуминии м 215.40

5 Обръщане с мазилка. шпак.ловка и метална лайсна ръб около 
дограма до О.ЗОм м 881.26

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и таван m2 195.20
7 Боядисване с латекс цветен по стени /трикратно/ m2 195.20

Ремонтни работи в стаите на първо и второ отделение на база 1
А . Ре.монтни работи:
1 Доставка и направа на окачен таван от гипсокартон m2 1 345.00
2 Доставка и полагане на вата над окачен таван m2

: J Направа на гипсова шпакловка по окачен таван m2
4 Боядисване с бял латекс по окачен таван m2
5 Преправяне на лампени излази в стаи бр. ;:г-:. 88434_.

/
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Доставка и .монтаж на плафон лет 14W та скрит монтаж в 
окачен таван ор. 264.00

ТРЕТИ ЕТАП: Елеютюинсталационни работи

№ 1 Наименование на работата Ед.
м-ка Количество

Основен ремонт на стаи за пациенти и обособяване на санитарен възел
В. Електроинсталация
1 Направа на лампен излаз с проводник тип СВТ Зх1.5мм2 до Зм бр. 30.00
0 Доставка и монтаж на плафон лет 14W за скрит монтаж в бр. 20.00окачен таван
_■> Доставка и монтаж на ЛОТ 1x15 с ключ бр. 10.00
4 Доставка и монтаж на вентилатор за баня с клапа бр. 10.00
5 Доставка и монтаж на ключ сериен /скрит монтаж/ бр. 20.00
6 Доставка на СВТ 3x1.5мм2 м 100.00

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: ВиК инсталаииоиии работи

№ Наименование на работата Ед.
м-ка Количество

Основен ремонт на стаи за пациенти и обособяване на санитарен възел
Г. ВиК инсталация
1 Пробиване на отвори ЗО/ЗОсм в стб плоча бр. 10.00
2 Пробиване на отвори с боркорона 01 Юмм бр. 5.00
'У Доставка и полагане на дебелостенни PVC тръби 025Осм. 

вкл.фасонни части и укрепване м 148.50

4 Доставка и полагане на дебелостенни PVC тръби 016Осм. 
вкл .фасонни части м 42.50

5 Доставка и монтаж на преход 0250 към 0160 бр. 5,00
6 Доставка и монтаж на преход 0 160 към 0110 бр. 5.00
7 Доставка и монтаж на У-разклонение 0110 бр. 5.00
8 Доставка и полагане на РУС тръби 01 Юмм. вкл.фасонни части м 12.50
9 Доставка и полагане на РУС тръби 05Омм, вкл.фасонни части м 22.50
10 Доставка и монтаж на подов сифон 050. рогов бр. 10.00
11 Заустване на тоалетни чинии към канализация, вкл.маншон бр. 10.00
12 Доставка и полагане на PPR тръби 020. PN16. вкл.фитинги м 26.80
13 Доставка и полагане на PPR тръби 020. PN20. вкл.фитинги м 21.20
14 Направа на водопроводни изводи в бани бр. 5.00
15 Доставка и полагане на PPR тръби 025, PN16, вкл.фитинги м 52,50

16 Доставка и полагане на PPR тръби 025. PN20. вкл.фитинги м 52.50
17 Доставка и полагане на PPR тръби 032, PN16, вкл.фитинги м 42.50
18 Доставка и полагане на PPR тръби 032. PN20. вкл.фитинги м 42,^0
19 Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 025, с деб.9мм -■ . Ш5'.00
20 Доставка и монтаж  на топлоизолация за тръби 0 3 2 .  с деб.Омм \,и' М М
21 Доставка и монтаж на СК 025 i ) w J ^  /■
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■ 22 Доставка и монтаж на СК 032 бр. 4.00
23 Доставка и монтаж на СК 1/2" за тоалетна бр. 10.00
24 Доставка и монтаж на СК 1/2" /мини/ бр. 20.00
25 Доставка и полагане на РУС тръби 01 Юсм за вентилация м 82.50
26 Направа на изводи за вентилатори ор1 10.00
27 Доставка и монтаж на шапка за РУС тръби 0110 бр. 10.00

28 Доставка и монтаж на хидрофориа помпа за топла и студена 
вода бр. 2.00

ПЕТИ ЕТАП: Почистване на обекта и предаването му иа Вьзложтт. ш с подписааие 
на Констативен акт образен 15.

След писмено разрешение от страна на Възложителя за започване на всеки отделен 
участък ше започне изпълнението на ремонтните работи на същия. Ще се извършват 
поетапно и демонтажните работи. След тях паралелно ще започват работа и звената 
вътрешни мазилки. ВиК и Електро. След изпълнение на част от мазилките ще се включат 
звената за настилки, облицовки и шпак.ловки. След тях ще започнат работа бояджиите и 
монтажниците дограмджии. както и част от звеното за настилки, изпълняващи паркетните 
работи.

Тъй като сформираните екипи през повечето време ще работят парсшелно. сме 
предвидили стриктна организация на работа.

Към всеки екип има помощен персонал от инструктирани и запознати с конкретния 
вид работа работници, които ще поддържат постоянно работните площадки чисти, без 
струпване на строителни материали. Своевременно ще изнасят строителните отпадъци до 
контейнерите. Ще сортират, пренасят и натоварват на камион отпадъците, които ще се 
извозват веднага на определените за това места, съгласувани предварително с Възложи теля.

Ще бъдат изготвени и иодписаии граф1щи за съвместяване иа работите по 
инсталациите с другите видове работи между изпълнителите иа ВК и електро 
инсталации.

Ще бъде подготвен и утвърден iriaii за паралелна работа и съвместяване на 
монтажа на ВК и ЕЛ дейностите. Отговорниците на отде.шите групи ще съгласуват 
поме.ж'ду си работните пътеки, време за работа по отде.птте учаспп->ци и подаване на 
фронт за работа.

Ще бъдат изготвяни и подписани протоколи с ръководителите на инсталационните 
групи за осигурен фронт и деклариране, че всеки от тях ще осигури за дейността си:

- правоспособните работници поименно:
- инструкта.жи за специфичните рискове:
- работно об.1екло и предпазни средства:
- необходимите предпазни и указателни табели.
КБЗ ще уточни с ръководителите на инсталационните групи опасностите и 

конкретните мерки за предотвратяването им. Ръководителите на специализираните звена ще 
са предупредени (с протоколите), че при работа с ел. инструменти, искрящи инструменти и 
др. са длъжни да поемат необходимото обезопасяване и отговорност. Ръководите^штс.иа 
инсталационните групи ще са предупредени (с протоколите), че със започване на ррботша 
всеки от тях поема лично отговорностите си по ЗБУТ. През цялото вре.ме на .строител',сгво ш,е . 
се следи за поставени предупредителни на,цписи и знаци за опасностите. /  '



Съответните протоколи и графици ще се съгласуват и с отговорника КБЗ.
След завършване на отделните СМР ше се направят и протоколират съответните 

измервания и изпитания, съгласно наредбите.
За край на изпълнението на основните видове СМР, както и на всеки вид дейност 

поотделно ще се счита писмено документираната дата.
Предвиждаме и преминаването на удължен работен ден от 10 /десет/ часа при 

евентуално изоставане на доставки или закъсняване при изпълнението на някоя от 
видовете работи, както и изготвяне на график за работа през почивните дни. съобразно КТ за 
осигуряване на почивните дни на работниците.

Предвиден е ежедневен контрол и отчет на изпълнения обем СМР и при констатация 
на моментно (частично) закъснение на доставки или видове работи ще бъдат ангажирани 
още ресурси или пренасочени в зони с обезпечени доставки.

При непредвидени съпътстващи обстоятелства и невъзможност (ненавременно) 
освобождаване на строителния участък, ресурсите ще бъдат своевременно пренасочвани и 
локализирани в други участъци, където е възможно, при предварително съгласуване с 
Възложителя.

При завършване на строителните дейности ще отстраним всички временни 
съоръжения, ше почистим и възстановим площите в и извън имота, които ще се заемат, ако е 
необходимо по време на строителството.

След приключване на работите ще се направи цялостно окончателно почистване за 
предаване на Възложителя и съставяне и подписване на констативен акт. образец 15 за 
установяване годността за приемане, съгласно Наредба № .3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството.

Технология на основните дейности, които ше се изпълняват
Демонтажни работи
При изпълнението на демонтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба 

2/2004 г. за ЗБУТ. както следва:
Работещите по демонтирането са специатно инструктирани и обучени за работните 

процеси, които ще се изпълняват ръчно или машинно.
Преди започването на работа Техническият ръководител проверява дати продуктите 

за демонтиране са опасни за здравето и сигурността на работещите и взема специатни мерки, 
съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с 
експлозия или наличие на азбест при работа.

Преди работа всички вътрешни инстатации се изключват централно. Определят се 
местата, на които ще се поставят материати в допустимото за натоварване количество.

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажи те. За тази цел 
се използват подемник, закрити улеи или други приспособления.

Временните табла, контакти и удължители ,ца са маркирани и надписани с трайна боя 
с данни за напрежение и за максимална мощност на потребителя.

Кабелите не трябва да се усукват, прегъват и върху тях да не преминава строителна 
техника и механизация. Върху тях да не се складират материали и оборудване.

Преди включване на консуматор, правоспособен ел. техник, определен от тс§ш1че^кия 
ръководител да провери целостта на изолацията на кабела и да съобрази допу^-кмдуо.^ 
напрежение и мощност на консуматора и да се с.леди допустимия провее на зах|^нваивдя , 
кабел. С ел. оборудването да работят само квалифицирани и преми^а,тид1рез^^щение. i
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първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж работници. С приключване на работния 
ден всички удължители се прибират и временните табла се обезопасяват.

Щендерна стена
Първата стъпка е върху пода. тавана и стените да се очертаят контурите на бъ.тещата 

стена. Това се прави с помощта на лазерен нивелир. Местоположението на вратата се 
отбелязва върху пода. Носещата конструкция се изгражда от UW профили, които се 
закрепват към пода и тавана. Към тях се монтира скара от вертикално поставени CW 
профили, чиито краища влизат плътно в UW профилите. След като подовите UW профили 
бъдат разкроени на необходимите дъ.тжини. върху гърба им се залепва каучукова 
уплътнителна лента, поставят се по очертаната линия и се закрепват с дюбели-пирони, които 
се набиват в предварително пробити отвори с чук, подобно на обикновен пирон. На мес гата 
на отворите за врати подовия профил се прекъсва до рамката, която се прави за монтиране на 
касата. По същия начин се закрепва и UW профила към тавана, като според принципа ...тва 
пъти мери веднъж режи” местоположението му се проверява старателно с отвее. 
Неточностите ще доведат до наклонена или усукана стена или до комбинация от двете 
заедно. Под крайните CW профили и между тях и стената също се поставя уплътнителна 
.лента. Те се закрепват с дюбели - пирони през не повече от 100 cm разстояние един от друг 
или най-малкото с по три дюбела на профил.

Междинните CW профили се закрепват в двата UW. като разстоянието помежду им се 
определя според широчината на плочите, когато те се подреждат изправени по височина. 
При широчина 100 cm междуосевото разстояние между вертикалните CW профили е 50 cm. а 
при широчина 125 cm -  съответно 62,5 cm. При всяко положение вертикалната линия на 
допир между две съседни плочи трябва да лежи върху осевата линия на CW профил.

Накрая остава обшивката с плочи. Първоначално се монтират плочите от едната 
Страна на стената, след това се прокарват кабелите на електрическата и другите инсталации, 
пространството между вертикалните профили се запълва с минерална вата и се закрепва 
обшивката от другата страна. Вертикалните фуги между плочите от едната страна на стената 
не бива да се намират срещу аналогичните фуги от другата страна, а да се разминават с лях 
на разстояние, колкото е разстоянието до съседния CW профил. Причината за това е ясна - 
така се повишава здравината и устойчивостта на конструкцията. При вертикално разполагане 
на плочите, когато всяка от тях лежи върху три профила -  два в краищата и един по осевата 
линия, това означава, че обшивката на една от страните ще започне с разрязана по височина 
половинка плоча. По същата причина съседните хоризонтални фуги при намиращи се е,тна 
над друга плочи в обшивката трябва да се разминават една с друга на разстояние, не по- 
малко от 400 mm. При обшивки с дължина, по-голяма от 15 т ,  или височина над 3,5 т .  е 
необходимо да се оформят деформационни фуги, които да поемат термичното разширение. 
Плочите се закрепват със специални самопробиващи винтове със скрита глава, за които не с 
необходимо предварително да се пробиват отвори в плочите или мелтълните профили. При 
еднослойна обшивка се използват винтове (TN) с дължина 25 mm. а при двуслойна -  35 mm.
Те се завиват под прав ъгъл спрямо плочата, като дължината им е подбрана така. че в 
металните профили да проникват на дълбочина поне 10 mm. Винтовете се завиват така. че 
главите им да потънат на дълбочина 1 mm под повърхността. Отворите по-късно се 
шпакловат с Uniflot. Ако винтът се завие под ъгъл, главата му не се скрие под подп^рхйоеттд 
и.ли потъне прекадено дълбоко, той трябва да се отвие и на разстояние околр 50 mm дД ее А 
завие нов. При еднослойна обшивка винтовете се завиват на разстояние ЗбЙППтшшж ол', '; 
друг. При двуслойна обшивка винтовете за първия слой се завиват през 750 пШш а^рйГвтррия
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^  през 250 mm. При трислойни обшивки с.хемата е следната; първи слой през 750 mm. втори 
слой -  през 500 mm и трети слой -  през 250 mm. Препоръчва се многослойните обшивки да 
се извършват в рамките на един и същ ден. Завиването на винтовете е трудое.мка операция, за 
която акумулаторната отвертка е задължителният инструмент, а. ако обемът на рабогаза е 
по-голям -  професионалното решение е показаната тук електрическа отвертка. След каго 
веднъж се нагласи дълбочината на завиване на винтовете, работата неимоверно се улеснява и 
се върши механично без опасност от грешки -  стърчащи или прекалено дълбоко иотъмал!! 
под повърхността на плочата глави на винтове. Леките преградни стени позволяват почти без 
orpaHHHeHvw монтирането на контакти и ключове, като за целта се използват специатни 
конзолни кутии. Те имат по две лапички с винт, с чиято помощ кутията се закрепва в отвора 
си. Единственото изискване е да не се монтират две кутии една срещу друга от двете страни 
на стената. Когато кухината в стената е плътно запълнена е минерална вата. която е негоряш 
и издържащ температури над 1000 °С .материал, специални мерки за изолиране на конзолната 
кутия не са необходими. Достатъчно е тя да потъне на дълбочина поне 30 mm във ватата.

Мазилки
Мазилките ще се изпълняват по технологическите карти за строите.лните процеси, 

като ще се прилага максимално механизация и поточна организация на работите.
При изпълнението на мазилките ще се спазват всички изисквания относно 

складирането и транспортирането на материалите и използването на строителните 
машини, скелета, платформи, люлки, стълби и др.. дадени в Правилника за 
безопасността на труда при строително - .монтажтште работт).

Преди изпълнението на мазилките ще се направи проверка на основата и ше се 
отстранят всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилка няма да се изпълнява 
върху мокри места. Годността на основата ще се освидетелства с акт за скрити работи.

За осигуряване дебелината и равнинносгта на хастара на мазилката ще се монтират 
водещи профили от метат или дърво.

Всички монтажни отвори, дупки, неравности и други дефекти по основата ще се 
отстраняват най-матко 1 ден преди полагането на мазилката.

Всички гладки и плътни повърхности ще се почистват и обработват (чрез 
награпяване, бучардисване и др. подобни) за осигуряване на сцепление на мазилката с 
основата. След обработката повърхностите ше се измиват с вода и шприцоват.

Преди започване на мазаческите работи трябва да бъдат завършени и изпитани всички 
инсталации (ВиК. ОВ. Ел. и др.)

Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред в съответствие с графика на 
обекта. Дебелината на пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, не трябва да 
превишава за еднопластова мазилка 25 mm. Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка 
трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.

Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за 
вертикалност и хоризонталност на плоскостите и ,цр. За осигуряване на дебелината н 
равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции; почистване с четка iia стените от 
прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете, полгоговка на 
повърхността, преглед на вертикшшостта на зидовете, запълване на отвори, вдлъбна;] йиц и 
други по стените, оолепване на дшрама, намокряне на стените и тавана с вода. шприцоване
на бетоновите повърхности с циментово мляко, направа и отвесиране на вшещцте^ййки.•:/ - / .



полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените. Отвесиране 
на ръбовете на издадености (колони, пиластри. страници, отвори и други) посредство.\г 
мастар, полагане на разтвора, подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, 
включително оформянето на ръбовете на гредите с мастари. и заглаждането и до получаване 
на гладка повърхност, включително окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.

При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали 
пластове. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда. Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцъг е 
свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди 
нанасянето на хастара. Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява 
се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.

С акт за скрити работи се приемат и монтажните и инсталационните работи, които 
трябва да бъдат завършени преди полагането на мазилките.

Шпакловъчни работи
Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова 

мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.
При изпълнение на гипсови мазилки, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 

следната последователност на технологичните операции; преглеждат се и се почистват 
повърхностите на готовата вътрешна мазилка, прави се проверка на геометричните размери, 
вертикалност и хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор. Нанася се 
гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка ло 
получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на 
издадености с монтаж на метални ъгли.

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват 
всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху 
замръзнали' или мокри места. Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от 
удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се 
осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

Бояджийски работи
Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и 

замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите :ю 
местополагането им; направа на работно скеле до 4 m височина.

Подготовката на основата включва изкърпваното и и грундиране с разредена боя. ако 
няма предвиден за целта грунд. След грундирането се правят поправки на шпакловката или 
прешпакловаие на негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване 
повърхности.

След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки п.тастове. като се изчаква 
изсъхването на предишния пласт с мече. а ъп1ите се отсичат с чет ка.

Полагането на боите се извършва при температура на най-студената външна стена 
най- малко + 8°С. измерена на разстояние 0.5 m от пода. ако не е предписано друго в 
проекта.

Растерен окачен таван
Таваните ще се монтират според указанията описани в 

производителя.
инструкцията и а
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Всички елементи, които се интегрират в окачения таван се окачат самостоятелно, а не 
се монтират върху конструкцията на тавана.

Магеригшът се съхранява на сухо и закрито място, в оригиналната си опаковка, 
лселателно е да е на пале.

Прави се план на тавана, като основно правило, гарантиращо естетичен резллтаг е 
крайните пана да са ио-големи или равни по размер на половин модул. Според размера на 
отрязаните пана централната ос на тавана ще бъде или в края или в средата.

Разпределянето на главните носачи е такова, че те да са иа отстояние един от друг 
1200 .мм, а окачваните през 1200 мм.

Маркират се линийте на периметъра и височината на тавана и се очертават. 
Минималното отстояние на окачения таван от грубия да е 100-150 мм. Монтира се 
подходящия (според канта на паната) периметърен профил. Фиксира се към стената с 
подходящи елементи през разстояние не по-голямо от 400 мм.

Монтаж на окачваните; отбелязва се месгоположението на горните носещи елемсн ги 
(1200x1200 мм центрове). Може да се ползват шпилки. монтажна тел. бързи окачвани или 
нониуси.

Стриктно се спазват разстоянията .между окачваните и разстоянията между главните 
носачи.

Монтаж на главни и напречни Т профили; заканващият клипс се промушва в носача и 
се плъзга. Ако раз.мерът на тавана е по-голям от този на главния носач, се съединява и 
отрязва до точен размер в крайщата. Ръба на първото цяло пано равни с офорхмения отвор. 
Отворите трябва да се нивелират с лазер. А след това се нивелират всички главни носачи п 
окачвани. През всеки 600 .мм се поставят носачи на 1200 мм. като се вкарват в отворите на 
главния носач и се закопчават с отсрещните. След това се монтират носачите на 600 .мм в 
центровете на 1200 мм носачи, до получаване на растер 600x600. Отрязват се крайните 
носачи до нужния размер.

Монтране на пана; паната се промушват през конструкцията, като се повдигат 
диагонално и след това се спускат, докато легнат на фланговете на конструкцията. Паната с 
Vector кант се монтират отдолу нагоре.

Паната се режат по размер само в краищата.
Пожарозащитните тавани и тези, които са изложени на действие на вятър се закрепват 

към конструкцията с клипсове.
Рязането на паната и оформянето на кантове за.аължително става с остър рюж.
Замазки
Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква. 

почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода. Стените се 
облепват с полиетилен на ниво до 30 mm от пода за предпазване от изпръскване вследствие 
шприцоването и хоризонталното придвижване на рагзтвора по бетонната повърхност.

Извършва се предварителна нивелация на подовете, като zto касата на всяка врата 
върху стената или на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне 
нивото на готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на разстояние 150 cm от 
желаната повърхност на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се 
допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3 mm.

Нивата на за.мазката се определят в зависи.мост от ви.ла на настилката, заявена oi 
Възлож ителя. Д обр е почистената и изметена повърхност се намокря обилно '̂Вд^да -  
двукратно на интервал от 30 минути с цел водонасищането и като,
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образуването на локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или ог 
варели с вода, разнесени по етаиште на стълбиидната клетка, илприцова се с цименгов 
разтвор. Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с цименто ■ 
пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на .монтажни и инсталационни отвори, а така 
също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат това.

Облицовъчни работи
Облицовките се изпълняват по РПОИС. като се прилага максимално механизация и 

поточната организация на работите. Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. 
Изпълняват се след завършване на мазилките.

Облицовъчните работи се изпълняват с предписаните вид и качества на плочите, вид и 
марка на разтвора, вид и размери на закрепващите детайли и др. Преди изпълнението на 
об.лицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които може да craife 
зацепване или повреждане на облицованите повърхности. В изключителни случаи 
изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване или повреда.

При направа на облицовки се изпълняват следните процеси: пренос иа материали ге. 
сортиране на плочите и материалите, почистване на мястото за полагане на облицовката, 
разстилане на залепвашия разтвор, нареждане на плочите, оформяне на рамките около 
прозорците или вратите, полагане на приспособления за оформяне на фуги. рязане на 
п.лочите. оформяне на ивици с разтвор в края на нареждането на плочите, пробиване на 
необходимите дупки за тръби на парно отопление, за водопроводни и други инсталации, 
фугиране. почистване на облицовката и предаването й в готов вид.

Облицовките се изпълняват при спазване на всички изисквания на Правил!И1К г[о 
безопасността на труда при строително-монтажните работи. На всяко скеле и работна 
площадка трябва да и.ма трайни означения и надписи за допустимите натоварвания и схеми 
за разположение на товарите.

Настилки
Основата и всеки междинен пласт на настилките се приемат с актове за закрити 

работи, съставени от инвеститора и изпълнителя. В актовете се посочват условията, при 
които са извършени работите.

При констатиране на недостатъци или несъответствие с проекта основата или 
съответния междинен пласт на настилката не се прие.мат до отстраняването на 
недостатъците.

С акт за скрити работи се приемат и монтажните и инсталационните работи, които 
трябва да бъдат завършени преди полагането на подовите настилки.

Основните работи са: приготовление на разтвора или лепилото за полагане на 
плочките по дадени пропорции; грундиране на основата с разре.цено лепило; полагане на 
разтвора върху основата и лепене на плочките; подвеждане иа плочките с мастар; фугиране и 
подмазване настилките: окончателно почистване на настилката.

Плочките се лепят и фугират със специално нриголени за целта ^материали, които п 
след втвърдяване запазват в необходимата степен еластичността си. така че да поемат 
термичните разширявания и свивания, без да се напукват и разрушават механично. 
Широчината на деформационните фуги е около 10 mm. Те се запълват със силиконов 
уплътнител, който дълготрайно запазва еластичността си и сигурно ги.. уплъгиявтг 
Дсформанионни фуги се оставят и по края на покритието, т.е. плочките не опират пл'^т,но в 
ограж дащ ите стени, а се оставя пролука, широка около 10 mm. Тя също се затулва и 
уплътнява със силиконов уплътнител. / '
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Контролът за съответствието при изпълнението иа настилки включва проверка на 
основата и на междинните пластове.

Алу,миниева и РУС дограми
Всички прозорци и врати ще бъдат придружени със сертификат за качество, което 

ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, 
топлонепропускливост, ветроустойчивост. шумоизолация и здравина на профилите и 
сглобката. Предвидената нова дограма ще е съобразена с изискванията на Възложителя за 
отваряемост. вид на профила и стъклопакета.

Дограмите ще се монтират от бригада дограмаджии и монтажници под ръководството 
на те.кническия ръководител и КБЗ. Всички профили и елементи, които ще се ползват за 
прозорците и вратите също ще са придружени със сертификати за качество, като ще са 
спазени всички технически спецификации- изисканите профили, обков. стъклопакет, 
отваряемост. крила на вратите.

Всички размери на дограмата се вземат задължително с .мярка от място.
Дограмата ще се закрепва така. че да не застрашава живота или здравето на хораза. 

Това основно правило е задължително и при транспорта и складирането иа елементите.
Догра.мата ще се закрепи механично. Пяна. лепила и подобни материали не са 

разрешени за ползване като крепежни материали. При закрепването ще се гарантира 
възможност за движение, предизвикано от промяна на температурата.

Правилно пробиване - при работа няма т  се пробива с ударни инструменти (с 
изк-шочение на бетон). При зидария, ако е възможно ще се пробива във фугата.

Товароносимост и дължина на дюбелите -  ще се вземат под внимание структурата на 
стените и инструкциите на производителя. При дюбелни системи ще се използват 
подходящи винтове, котви, планки, монтажни системи и т.н. Ще се почистват пробитите 
отвори.

Ще се спазват зададените от производителя разстояния между отделните елементи и 
ръба в съответствие с вида на строителния материал.

Винтовете по рамката се разполагат равномерно без да се допуска наличие на 
напрежение, като се използва виитоверт с ограничител на въртящия момент. Комбиниране s o 
на крепежен елемент с подложка е желателно. Забиването на пирони не се разрешава, даже 
да са специално разработени.

За да се осигури надеждна защита на повърхностите от замърсяване, наранявания при 
транспорт и монтаж ще се положи защитно фолио на откритите части на дограмата (в 
случай, че такива не са предвидени и поставени от производителя). Защитните лепенки ще се 
премахнат, след окончателния монтаж на прозореца/вратата.

Веднага след извършване на монтажа догра.мата ще бъде почистена от останшште 
замърсявания по повърхността (пяна, силикон, прах и т.н.). Препаратите за почистване ще 
отговарят на препоръките и инструкциите на системния производител. Остатъците от 
монтажната пяна ще се отстранят веднага, преди втвърдяване.

След приключване на монтажните работи ще се провери функционирането на всички 
отваряеми части, след което резултатите ще се впишга в Протокол.

Задължителни са водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага нав1?н.
Отвесирането с хоризонтала и вертикала ще се изпълнява с лазерни инструменти;
Монтажа на крилата и стъклопакета се извършва в рамките на същия ден.
Стък-лопакетите ше се пренасят ръчно с вакуумна лапа за ръч^в^ттренас 

специализирания автомобил до мястото им за складиране или поставяне. J ' (iX
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Използването на полиуретанова пяна за монтаж на дограма дава възможност 
след 24 часа да се започне обработване на страниците от външната и вътрешна страна 
около дограмата.

Всички участъци, наранени при демонтажа и монтажа на дограмата ше бъдат 
възстановени.

ВиК
Преди започването на монтажа на водопроводните и канализационни инсталации 

трябва да се фиксира hviboto на готовите подове във всички помещения, в които ще се 
монтира водопроводна и канализационна инсталация.

Вкопаните в стените тръби трябва да имат покритие, не по-матко от 2 cm.
Съединяването на тръби при преминаване през плочи, стени и прегради не се допуска.
Не се допуска водопроводни тръби да се прокарват през канали за нечиста вода. 

асансьорни шахти, димни и вентилационни канали и в непосредствена близост с 
електрически трансформатори, ел. табла и др.

Не се разрешава огъването на тръби във водопроводни инстсшации.
Не се допуска вертикални и хоризонтални канштизационни клонове да преминават 

през вентилационни или димни канали. Не се допускат канализационни клонове от PVC 
тръби да се полагат на по-малко от 20 cm от комин..

Максималният наклон в канализационните тръбопроводи не трябва да надвишава 
0,15. Изключения се допускат за къси отводнителни тръби от прибори.

По вертикалните канализационни клонове се оставят ревизионни отвори. 
Ревизионните отвори се оставят на височина най-малко 0.80 m от пода. но не по-ниско от 
0.20 m над най-високо свързаното отклонение в етажа. При скрито положените тръби на 
местата на ревизионните отвори се поставят розетки.

На хоризонташите клонове ревизионни отвори се оставят, както следва;
- в началото на всички недостъпни за наблюдение клонове;
- при смяна на посоката без ревизионна шахта и с ъгъл. по-голям от 30°
Свързването на канализационните тръби в носещи стени и плочи не се допуска.
При кръстосване на канализационните тръби с различно предназначение 

вертикалното разстояние между тях трябва да бъде 0.15 т .
Разстоянието между канализационните тръби и електрически и телефонни кабели 

трябва да бъде 0.5 т ,  където тръбите се полагат винаги под кабелите.
Когато се кръстосват с водопроводи за питейна вода. канализационните тръби се 

полагат по-ниско от водопроводните на светло разстояние, не по-малко от 0.40 т .
Водочерпните арматури за санитарните прибори ще се монтират на височина, 

съгласно техническите изисквания и норми.
Допускат се отклонения ± 2 см за височината и ± 0.5 см за взаимното разположение на 

водочерпнллте арматури, ако не е предвидено друго в проекта.
След завършване на монтажа водопроводът ще се изпитва на работното хидравлично 

налягане + 5 кгс/см', но не повече от 10 кгс/с.м". Преди изпитването водопроводът ще се 
обезвъздуши. Изпитването продължава 15 минути, в течение на които налягането не трябва 
да спадне повече от 1 кгс/см".

През време на монтажа откритите краиша на канализационните тръбопроводи ще се 
закриват, за да се избегне затлачването им. ^
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До изпробването на инсталираните устройства сифоните под санитарните прибори ше 
бъдат предпазени от затлачване. След завършването на монтажа мрежата ще бъде щателно 
прочистена и промита.

Санитарните прибори ще се монтират при прецизно нивелиране. Фаянсовнге 
санитарни прибори ще се монтират след завършването на всички останали монтажни работи.

Подовите сифони се монтират в най-ниските места на водопроводните подове. 
Решетките на подовите сифони трябва да бъдат наравно с пода.

Монтажът трябва да се завърши и инсталациите да се изпитат и приемат преди 
започване измазването и довършителните работи на помещенията. За обезпечаване 
изпускането и източването на водата, хоризонталните клонове на водопроводната 
инсталация се монтират с входящ наклон не по-малък от 0.002 към водочерпните прибори.

Сантирните прибори и уредби ще бъдат съгласувани с желанията на Възложителя 
преди тяхната инсталация. Ще бъдат представени катазози и мостри със специфични 
детайли, цвят. форма и вид, както и подробни технически описания за избор на Възложителя.

Електромонтажии работи
При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите 

нормативни документи и разпоредби. Наредба № 3 ..За устройство на ел. уредби и ел. 
проводни линии”. Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопаснос т 
и охрана на труда при СМР.

Завършените електромонтажии работи ще се приемат при условията и по реда на 
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и мон тажни работи, съоръжения 
и строителни обекти (ДВ. бр. 72 от 2003 г.).

Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация ще бъдат 
извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с 
проекта и с правилата за изпълнение.

При въвеждането в експлоатация на електрически уредби ще се представят и други 
документи, свгзрзани с осигуряване на безопасността, като;

актове за проверка и установяване работоспособността на устройствата за 
защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива;

протоколи за съответствие на предупредителните надписи и .маркировката нн 
таблата, кабелите, съоръженията и др.;

протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения от 
електрически ток; зашита срещу директен допир и защита срещу индиректен допир;

инструкции за безопасност при експлоатацията и други документи, определени
в проекта.

Всички метални нетоководещи части на ел. таблата, осветителните тела и ел. 
съоръженията се зануляват посредством нулево жи.ло на захранващите ги линии, с цел 
предпазване от удар от ел. ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на 
защита IP. Да се използуват само стандартни и технически изправни ел. уреди и съоръжения. 
Доставените съоръжения и материали да са нови. оригинални, нерецикчшраии. 
неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан ирои тхол. 
да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от произвоДиюдя 
им. Да отговарят на нормативно установените изискваьшя за качество,-п за безораснос!

Уани спри употреба от крайни потребители. Всички представени доку||4ент

!4



,-<~х

материааите. чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат 
легализирани преводи на български език.

Електромонтажните работи се извършват само от правоспособни изпълнители. Сле.ц 
приключване на електромонтажните работи да се направят за.мервания от лицензирана 
лаборатория:

Открито изпълнение на електрически инсталации
Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не трябва 

да се подлагат на никакви механични усилия. Закрепването на скрито положените защитни 
инсталационни тръби се извършва с гипсова замазка през 0.70 -  0.80 т .  При открито 
полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва да се поставят на равин 
интервали съгласно проекта и перпендикулярно на осевата линия на инсталацията. Допуска 
се поставяне на скоби със застъпване.

Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на изолатори се 
извършва с кабели с предпазна обвивка - пластмасова или метална . съгласно проекта.

Преминаването на защитени и незапщтени проводници и кабели между етажите 
трябва да се изпълнява в тръби или скари съгл. проекта.

Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени или 
оградени по начин, описан в проекта, така. че да са недосегаеми от обитаваните от хора 
места (напр. балкони, стълбища и др.)

Направа на захранващи линии по покривите на сгради т е не се разрешава.
Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници при to по-ниска от -

15°С.
Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в каншти или празно 

пространство на панели) трябва да се извършва по най-късото разстояние межд\ 
разк-лонителната кутия и осветителното тяло.

Не се допуска непосредствено окачване на осветителни тела на мостовия проводник. 
Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се извършва с 
гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване, преди поставяне иа 
мазилката и трябва да се изваждат. При това временно закрепване не се допуска забиване на 
гвоздеи между проводниците. Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към 
стената или канала с гипсов разтвор или скоби от изолационен материал.

При лампени излази в конзолите иа ключове и контакти при мостовете проводници се 
оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm.

Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно проекта, но не 
по-малко от 150 mm.

Инсталациите, и:зпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на изпитване 
два пъти. като първия път се изпитва изолационното съпротивление меж,ду ироводнициле и 
проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а втория път освен горните 
изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване пре,ди изпълнение на бояджийските 
работи.

Изпълнение на електрически инсталации в защитни тръби
Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не трябва да 

имат съединения в участъците между разклонителните кутии.
Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на>щ-зо)̂ др:а1й1‘ 

проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с _11уйнатщ#11 й.лн 
съединения. ('
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Защитните стоманени тръби се използват за електрически инсталации само в 
случаите, определени в проекта. Използваните за електрически инсталации защитни 
стоманени тръби трябва да имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на 
изолацията на проводниците при вкарването им в тях 5. Защитните стоманени тръби се 
полагат по начин, който не позволява да се задържа влага от кондензираните пари. 
Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.

Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към 
технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи или 
технологични конструкции.

В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото съгласно 
проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване. Съединяването на жиJ^aтa на 
проводници и кабели към плоски изводи (клеми) на апарата трябва да се изпълнява: 
Едножични със сечение до 10 mm2 - след оформяне края на жилото с предпазване or 
изваждане и от саморазвиване; Многожични след оформяне края на жилото - допуска се 
непосредствено съединяване на едножични и многожични жила на проводници и кабели със 
сечение до 6 mm2 с предпазване от изваждане.

Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на кабелната 
обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде изолирана.

Осветителни арматури и табла
Направлението на светлинния поток от осветителните тела. ако не е указано в 

проекта, трябва да бъде вертикално надолу.
Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно закрепени така. 

че да не изменят първоначално предаденото и.м направление. Подвеждането на 
проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който не позволява 
механическа повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне на 
механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.

Не се допуска съединяване на проводниците вътре в конзолите и тръбите.
Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, трябва 

да се монтират по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани.
ГЕгоскостта на разпределителните табла и на вратите трябва да бъдат ухпоредни на 

плоскостта на стената.
Влизането на кабелите в стената трябва да става чрез изолирани втулки.
Присъединяването на консуматорите към таблата става в съответствие с проекта и по 

такъв начин, че натоварването на всички фази да бъде симетрично.
Забранява се да се използват металните обувки на тръбите проводници и 

инсталационните тръби, както и оловните обвивки на проводниците в груповите 
разпределителни осветителни мрази като заземяващи проводници съгл. ПУЕУ. чл. 1-7-2. Не 
се разрешава полагането на неизолирани алуминиеви проводници в зе.мята и използването 
им като заземителни съгл. ПУЕУ, чл. 1-7-41 (4).

Когато се използват зазе.мяващи проводници, трябва да бъдат спазени следните 
условия: да бъде осигурен добър контакт на връзките и непрекъснатост на ел. верига по 
цялата й дължина; при използване на последователно свързани участъци от металите 
конструкции те трябва да се свържат по между си посредством заварени стоманени щщ̂ й.,.

При наличие на сътресение или вибрация трябва да се вземах î̂ iepKH против 
разхлабване на връзките. /. ’ ■
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Всеки заземяващ елемент на електрическата уредба трябва да се свързва със 
заземителя или със заземяващата магистрала с отделно отклонение.

Забранява се последователно свързване към заземяващия проводник на няколко 
заземяващи части.

Предаване на електрически инсталации
За изградег}ата ел. инсталация, положена директно върху строителната основа и 

позлежа[ца на закриване се съставя акт обр. 12 от Наредба No3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството, като се проверяват се положените тръби 
и кабели преди тяхното покриване.

Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела.
Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и кабели.
Пусковите работи се извършват, когато са завършени електро-монтажните работи по 

вторичните вериги и са монтирани всички видове ел. табла. Г'отово е осветлението и 
отоплението.

*t* Контрол дейностите по договора и основни отговорни лица за 
осъществяване му.

Организация на управление
За управление изпълнението на проекта сме създали следната организационна 

структура за ръководство и реализация.
Основният екип, отговорен за организацията, безопасността и качеството ще бъде в 

следния състав:
• инж. Р1ван Любенов Аладжов -  Технически ръководител и Ръководител екип
• инж. Герасим Филипов Панев -  Координатор по безопасност и здраве
• инж. Блага Костадинова Кастрева -  Контрол по качеството 

В орг анизационната структура са включени:
> Ръководител на екип
> Група за планиране и управление на проекта (ГПУП) със следния състав: 

специалист оценка на техническия обем и доставки
специалист контрол на качеството
специалист координатор по безопасност и здраве
ПТО
Инженерно-технически екип по следните части СМР: 
Архитектурно-строителна част 
Електро 
ВиК част

Ръководител екип
> Отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа от ръководители, 

специалисти и работници по изпълнение на пълния обем на поръчката.
> Формулира целите и основните задачи по изпълнение на всички дейности.
> Разработва заедно със специалистите от ГПУП и ръководителите иа

съответните дейности Работна програма. ^
> Контролира изпълнението и разработването на общ и ir детайли?! и

плановете по качеството. I Tf ,
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> Контролира работата иа специалистите по постоянна обезпеченост на 
изпълнителски персонал, неговата готовност, техническа съоръженост. мобилност, мерките 
за безопасност.

> Контролира изпълнението на всички дейности по фанспортиране. монтаж и 
наладка от обема, вклрочен в работния проект.

> Контролира заявяването, доставката, заскладяването на Heo6xo.uHN4i-jTe 
материали, инструменти, оборудване.

> Контролира планирането и оптимизирането на бюджета на отделните пакети -  
съгласувано с ръководството.

> Контролира своевременното обезпечаване на средства, балансирането на 
плащанията на доставчиците.

> Организира и конфолира работата с доставчиците
> Отговаря за цялостната кореспонденция и изготвя ежемесечните, седмичните и 

всекидневните рапорти.
> Изготвя оценки за резултатите от дейността по изпълнение на поръчката, 

решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи.
> Заедно с ПРК и специалистите по осигуряване на качеството отговаря за 

разработването, внедряването и изпълнение на програмата за осигуряване на качеството за 
проекта и координира инспекции, проверки и одити.

< Отговаря за вземането на точни, бързи технически решения, когато се появя! 
евентуални несъответствия с проектни решения и пропуски в работата на изпълнителския 
състав.

 ̂ Подчинен е пряко на управителя.

Технически ръководители
Пряко подчинени на Ръководител екип.
Задължения:
> Да са запознати подробно с проектната документация на строежа и с проекта за 

организация и изпълнение на строителството или за тези СМР за изпълнението на които ше 
отговарят.

> Да са запознати подробно с предвидените технологии за изпълнение на 
работите и с правилата и изискванията към тях. както и за всички останали традиционни 
видове работи.

Да са запознати с нормативната уредба по строшелството. отнасяща се. както 
до общите изисквания към строителството, така и по въпросите, свързани с извършването и 
приемането на видовете работи, чието изпълнение ще ръководят, както и с изискванията по 
приемане на строежите и разрешаването на тяхното ползване.

>■ Да са запознати със стандартизационните .документи по отношение на 
материалите и изделията, които ще се влагат в строеж или работите, които ше рг.ково,лят. 
както и заедно с това с изискванията за техните изпитвания.

> Да са запознати с изискванията за водене на необходимата техническа
документация по време на строителството, доказващи правилното, качественото и 
своевременното изготвяне на самите документи. ' '  I■

> Да са запознати с правилата по безопасност на труда и санитарно-хиг^сдн^
изисквания при изпълнение на СМ Р. противопожарните изисквания. у<^р.^ията \  и 
изискванията за опазване на околната среда. Г : Д Ч..

У
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Организира- ръководи и контролира цялостното изпълнение на СМР по обем. 
качество и срокове; приема изпълнените работи от пряко подчинените работници . като на 
допуска лошокачествено изпълнени работи и не допуска изпълнение на последващи видове 
СМР преди отстраняването на некачествено изпълнените такива;

> Контролира качеството на доставените материали, изделия, машини, 
съоръжения и др., като се грижи и за правилното им съхранение;

> Не допуска каквито и да било изменения на проекта, които не са в 
съответствие с нормативната уредба или такива за които не са издадени заповеди от 
оторизирани лица в дневника на строежа;

 ̂ Участва пълноценно по подготовката за приемане на строежа, както и в 
цялостната процедура за това;

Съобразно възложените им преки ръководни и управленски функции отговарят за:
 ̂ Спазването на изискванията по безопасност и хигиена на труда и пожарната 

безопасност на строежа, които ръководи;
> Провеждането на инструктаж по БХТПБ на ръководения от него персоншц
> Не допуска изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето 

на работниците работи без съответната заповед, определяща конкретните мероприятия по 
БХТПБ;

>• Осигуряването на необходимото специално и работно облекло и лични 
предпазни средства на служителите и работниците които пряко рьководи. както и предпазни 
средства на лицата, които посещават служебно строителната площадка;

- Забраняването и недопускането на работа със строителни машини, съоръжения 
и инструменти, които не отговорят на изискванията по БХТПБ;

> Осигуряването прекратяване на работата и извеждане на всички лица от 
строителната площадка, когато има опасност за здравето или живота им, или има налице 
условия, при които се изисква спиране на работа;

 ̂ Контрола по правилното подреждане и съхраняване на материали, изделия, 
съоръжения, машини и др.. както и за осигуряване ред и чистото на работните места и 
строителната площадка;

> Осигуряването изпълнението на предвидените в РПОИС мероприятия по 
БХТПБ. както и на изискванията на правилниците по безопасността на труда;

> Своевременното предупреждаване иа Възложителя, контролните органи по 
БХТПБ и проектанта за забелязани нарушения на изискванията на противопожарните 
строителни норми, на изискванията в проектите за безопасни условия на ползване на 
строежа;

Незабавното уведомяване на преките си ръководители и органите по охрана на 
труда за станали злополуки или аварии.

> Изготвя необходимата отчетна документация;
 ̂ Осигурява вземането на необходимите проби и извършването на съответните 

изпитвания и съхранява всички лабораторни документи и заключения и експертизи за тях;
> Отговаря и сам изработва екзекутивната документация;
Съобразно възложените им преки ръководни и управленски функции отговорят за;
> Спазването на изискванията по безопасност и хигиена на труда и пожа|тага

безопасност на строежа, които ръководи; /-
 ̂ П ровеж дането на инструктаж по БХТПБ на ръководения от Herc>Tiepco^j|;!y__^

tf -
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> Разпределянето на работниците по работните места според квалификацията и 
опита им:

> Отстраняването от строителната площадка на лицата които не ползват 
необходимото специално и работно облекло и личните предпазни средства, както и не 
спазващите изискванията по БХТПБ при извършваните от тях СМР:

Специалист контрол на качеството
> Отговаря за целия период на изпълнение на работния пакет за всички дейности 

да бъдат в съответствие с одобрената Програма за осигуряване на качеството.
> Отговаря за разработването, внедряването и установяването на Програма за 

осигуряване на качеството за изпълнение на работния пакет.
Осигурява документирано системно обучение за персонала по базовата 

програма за осигуряване на качеството, изисквано за изпълнението на Договора.
Проверява за съответствие на монтажните процедури със СК и контролира 

изпълнението им в частта ОК.
Отговаря за събирането и съхранението на записите по качество.

> Участва в комисиите за избор на доставчици на материали.
 ̂ Определя и документира всички условия, неблагоприятни за качеството.

> Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия.
> Действията му са в тясна съгласуваност с Ръководител обект и 

представителите на Възложителя по осигуряване на качеството.
> Отговаря за извършване на прегледи и одити.

Специалист обезпечаване доставки
Пряко подчинен на Ръководител екип.
При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и 

взаимоотношения с всички началници на функционални отдели и ръководители иа 
производствени звена

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и 
организации по линия на доставките на стоки и материали.

Задължения;
> Ръководи и организира дейността по разработване дългосрочни и оперативни 

графици по доставката на стоки и материали по вид и козгичество.
> Координира връзките и графиците със спедиторските фирми по 

своевременното доставяне на стоките и материалите;
> Ръководи и организира работата, свързана с договорите за доставка на стоки и 

материали;
Контролира състоянието на складовата база и правилното обработване и 

съхранение на стокттте и .материалите;
>- Участва при разработването и внедряването на мероприятия по повишаване 

ефективността на използването на материшпзите ресурси или за тяхната замяна;
> Участва при разработването на нор.мативи за използване на складовата база и 

на нейната организация;
> Ръководи организацията на получаване, съхранение, отпускане и огчигсше на

стоки и материали и утвърждава реда тяхното документиране; ■
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Предлага налагащи се промени в сключените договори за доставка на стоки и 
материали и търсене на неустойки при неспазване на договорните отношения;

> Ръководи и контролира работата на работниците и служителите в отдела и 
складовете за доставка на стоки и материали;

> Съгласува доставките по вид и качество с Възложителя.
Отговорности;
> Отговаря за спазване сроковете за доставка на стоки и материали;
> Носи отговорност при престой на машините, съоръженията и работниците 

поради не осигурени стоки и материали;
> Отговаря за допуснати загуби поради допуснати недостатъци в организацията 

по доставка, съхранение, отпускане и отчитане на стоките и материалите.

Специалист координатор по безопасност и здраве
При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и 

взаимоотношения с всички началници на функционални отдели и ръководители на 
производствени звена.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и 
организации по линия на осигуряване на средства и системи за защита безопасността и 
здравето при работа.

Задължения:
> Ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на 

труда във фирмата;
> Координира връзките и организацията за осигуряване на най-ефикасни 

системи и средства за безопасността на труда:
> Ръководи и организира работата, свързана с усъвършенстване на системата за 

безопасност на труда и инструктажа на работниците и служителите за безопасна работа;
> Утвърждава проекти за изграждане на безопасни работни места и на системи за 

технологично оборудване за здравословни условия на труд;
> Контролира работата на системите за защита на здравето при работа и 

предлага промени за повишаване на тяхната ефективност;
> Ръководи и организира работите, свързани с въвеждането на нова охранителна 

техника, защитни устройства и лични предпазни средства за осигуряване на безопасността на 
труда;

>• Предлага налагащите се промени в структурата, организацията и
функционирането на системата за безопасни условия на труд и методите и средствата за 
защита;

> Ръководи и координира работата на работниците и служителите в отдела и 
анализирането на трудовия травматизъм и професионални заболявания;

Отговорности
□ Отговаря за нормалното функциониране на системите за здравословни и 

безопасни условия на труд-
□ Носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и



пто
Пряко подчинен на Ръководител екип.
При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и 

взаимоотношения с всички началници на функционални отдели и ръководители на 
производствени звена.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и 
организации по линия на изучаването и прилагането на съвместни методи за нормиране и 
организация на труда.

Задължения;
> Разработва норми за разход на труд на основата на аналитично- 

изследователския и аналитично - изчислителния .методи на нормиране на труда;
> Организира експериментирането и внедряването на нормативи на време за 

различните видове работи и анализира отклоненията им в специфичните производствени 
условия;

> Определя нормите на време за различните видове продукция и числеността на 
работниците по структурни звена и професии;

> Установява трудоемкостта на новите изделия и съответствието и с 
конструктивната и технологичната документация;

> Прави предложения за увеличаване производителността на труда и дава 
мнение по избор на системите на организация и равнището на заплащане на труда;

> Анализира степента на използването на вътрешно сменното работно време, 
оптималната численост на персонала и използването на оборудването, машините н 
съоръженията;

> Анализира действащите норми за разхода на труд и прави предложения за 
тяхното привеждане в съответствие с организационно-техническите и производствени 
условия на труд;

> Контролира периодично и текущо достигнатата степен на изпълнението на 
трудовите норми по звена и използването на вътрешно сменното работно време;

V Изготвя съответните форми и отчети по организацията и нормирането на
труда.

Отговорности:
> Отговаря за техническото равнище и обосноваността на разработените трудови 

норми и нормативи;
> Носи отговорност за настъпили вреди от прилагането на нереални норми и 

нормативи за разход на труд;
> Отговаря за точността на документацията, свързана с нор.мирането на труда.

> Работите ще се изпълняват от квалифицирани работници с богат дългогодишен опит.
Всички технологични решения ще бъдат съгласувани с Проектанта и Възложителя.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи
> Като Изпълнител ще извършваме всички изисквани от нормативната уредба 

изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Llj,e 
съдействаме на представителите на Възложителя при контролни изпитвани^'узрсз 
осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При -съста~̂ |гнф на 
протоколи и актове по Н аредба № 3/31-07-2003  г. на МРРБ щ е предаваме ц^ ^бавно
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копие от тях на представителите на Възложителя, като ще се прилага текущия акт 
и/или протокол към Акта за извърщени СМР.

Снимки
 ̂ В процеса на изпълнение на строителството ще предоставяме на Възложителя снимки 

от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи. 
Строителят ще представя и снимков материал за всички видове скрити работи, с оглед 
доказване съобразността на извършваните СМР с целите на проекта.

 ̂ Ще се заснеме строителната площадка преди започване на работа. Снимки ще се 
правят в процеса на изпълнение на СМР и през интервал, показващ ключовите етапи в 
хода на работата. Всички снимки ще бъдат в цифров формат.

> Снимките ще се предават на Инвестоторския контрол на CD-ROM носител или 
отпечатани, придружени с информация за изпълнителя, обекта, дата на заснемане, 
описание указващо мястото на камерата, общо описание на фотографията и време на 
строителството или монтажа.

Контролни замервания при приемане на п.!ющадката от Изпъ.гшителя
> Изпълнителят, преди започване на дейностите по поръчката ще направи собствени 

замервания на парцела и ще извърши собствени изчисления, за да се увери в 
точността на котите и размерите.

Възможни рискове при изпълнението на дейностите по договора и мерки 
за пре,дотвратяването им

Като изпълнител гарантираме, че рисковете са сведени до минимум и навременното н 
качествено изпълнение на поръчката не са застрашени, освен при непредвидими 
форсмажорни обстоятелства. Работата ни е свързана с постоянни доставчици и поддържане 
на постоянна складова наличност на необходими материали и артикули за изпълнение на 
дейностите по поръчката. От опита който имаме във връзка с изпълнение на аналогични 
дейности сме срещали затруднения от различно естество, които сме систематизирали по вид 
с включени превантивни мерки, последователно описани по-долу:

При изготвяне на настоящия анализ, използвания методически подход включва:
Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената

поръчка;
г- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно 

обосновка за потенциалната невъзможност да се предприемат подобни мерки в конкретния 
случай;

> Мерки за преодоляване на риска.
/. Риск от „Закъснение началото на започване на работите”
Риска е инцидентен по естество и кратковременен, като вероятността от забава 

съществува поради обжалване или забавяне, независещи от Възложителя и Изпълнителя 
обстоятелства.

Мерките за недопускане и преодоляване на риска предвидени от нас са. ■ , ■ ■ -
- Пълно взаимодействие с Възложителя по отношение на проектната и 1е:;^но.тогич!щ 

готовност;
Детайлно познаване на обекта;

ТЗ



- Готовност за одобрена технология за гопълнеиие на CMP;
- Дългосрочни договорни отношения с доставчици на специализирани материали;
- Наличие на специалисти и технолози в екипа за изпълнение на СМР, в т.ч. наличие 

на специализирана механизация и оборудване.
Мерките за отстраняване на последиците от възникиатя риск са:
- Преработване на графика с цел по-ефективно изпълнение и спазване на крайния

срок;
- Прегрупиране и увеличаване на работната ръка с цел недопускане изоставане в 

графика и спазване на крайния срок,
2. Рискове, водещи до изоставане ом графика на изпълнение u/ iliu приключване 

на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни социални и/или други условия;
2.1 Риск: Допускане на зависимости от други ползватели на обекта и трети лица 

/налагане на ограничения от различен вид/ при изпълнение на СМР .
Мерки за предотвратявай е и преодо.тване на въздействието на риска:
- Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване от други 

ползватели на обекта и трети лица на възможност за пълноценна работа ежедневно, в събота 
и неделя и в празнични дни.

- Предвид натрупания опит в изпълнение на подобни обекти в режи.м на експлоатация. 
Изпълнителят ще създаде подходяща организация на работа, при необходимост и на смени.

2.2 Риск: Забава в подаване на документация поради причини от страна на 
Възложителя.

Мерки за предотвратяване и преодоляваие иа въздействието на риска:
Пробле.мът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване от Възложи теля 

на всички данни и технически доку.менти от оторизираните инстанции, осигуряващи 
подписване на договора за изпълнение на поръчката.

2.3 Риск: Времево забавяне на изпълнението поради възникване на непредвидени и 
допълнителни дейности, водещи до възлагане от страна на Възложителя на 
новй/непредвидени работи за изпълнение, влизащи в конфликт с технологичното изпълнение 
и линейния график.

Мерки за предотвратяване и преодо.зяваие иа въздействието иа риска:
- Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на непредвидени 

работи;
- Насочване работата в други зони до получаване на необходимото възлагане;
- Гъвкава организация на работата по участъци/място и дейности;
- Осигуряване на по-ефективна специализирана техника и механизация;
- Предоговаряие на срокове при забавяне не по вина на Изпълнителя.
2.4 Риск: Спиране на работата по изпълнение на договора поради едностранни 

промени от страна на Възложителя.
Мерки за предотвратяване и преодо.чяване на въздействието на риска:
- Създаване на гъвкава организация на работата, позволяваща бърза реакция по 

проблема, минимизираща загубите и на двете страни;
- Чрез навременна двустранна комуникация за набе.тязване иа най-ефективните мерки

за продължаване на работата. - г
2.5 Риск: Забавяне на работа поради ненавременно упражняване на инвеститорски

контрол '
Мерки за предотвратяване и преодоляване иа въздействието иа рирка:
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Наш1чие на високо квашфициран екип от страна на Изпълнителя за решаване на 
проблема и за даване на работни детайли в процеса на изпълнение на поръчката.

3. Рискове, произтичащи от технологични проблеми по време на 
строителството и рискове от трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от 
неточности в документацията

3. / Риск: Неточности в документацията
Мерки за предотвратяване и птодоляваие иа въздействието па риска:
• Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на неточности в 

документацията по поръчката;
• Проблемът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване or 

Възложителя на всичгси данни и технически доку^менти. осигуфяващи уточняването и 
допълването на пропуските:

• Наличие на високо квалифициран екип от страна ria Изпълнителя за решаване на 
проблема и за даване на работни детайли в процеса на изпълнение на поръчката;

• Бърза и адекватна координация между участниците в строителния процес.
4. Рискове, свързани със сроковете за доставки
4. ] Риск: Произтичащ от технологични проблеми
Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване и технологично 

изясняване с експерт и трети лица.
4.2 Риск: Забава на работата поради забава на доставки
Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието иа риска:
- Наличие на минимум двама алтернативни равностойни доставчици по отношение на 

срок и технически характеристики при работа по настоящата поръчка;
- Поддържане на налична резервна транспортна и товаро-разтоварна техника;
- Поддръжка в приобектов склад на планираните за по-дълъг период основни 

доставки, съобразени с технологиите им за съхранение;
- Наличие на достатъчно високо квалифициран изпълнителски, експертен и 

инженерно-технически сгзстав за изпълнение на поръчката, който ще способства за справяне 
с възникнали критични ситуации.

- Осигуряване на резервни екипи и план за действие при извънредни ситуации.
- Подсигуряване с резервни доставчици при закъснения иа продукти.
5. Рискове, произтичащи от качеството на използваните в строителството 

материали, заготовки и изделия
5.1 Риск: Некачествена строителна продукция.
Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието иа риска:
- Гарантиране постигането на постоянно добро качество чрез въведения във фирмата 

процесно-ориентиран подход към дейностите по създаване, взаимодействие, документиране, 
управление и реализиране на предлаганите продукти;

- Периодична оценка и ревизиране на политиката по качеството, с цел гарантиране 
нейната адекватност и съответствие с целите на дружеството, съобразена с изготвения и 
приеман в началото на всяка календарна година План по качеството и определените в него 
цели. задачи и ресурси.

- Вземане на превантивни мерки спрямо всички доставчици на материаящдзаго^  ̂
изделия -  строг контрол върху физическите, техническите и документатнизе парам^т|?й'нач 
влаганите материали, заготовки, изделия.



3.2 Риск: Некоректно определяне на гаранционните срокове за доставените
материали- заготовки, изделия.

Мегжи за предотвратяване и пуеодоиявсте иа въздействието па риска:
- Адекватно определяне на гаранционните срокове на производителя и доставка на 

материали, заготовки, изделия и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР. 
съорълсения и строителни обекти.

- Гаранционният срок на доставката ще започва да тече от датата на въвеждане на 
обекта в експлоатация.

5.3 Риск: несигурност по отношение на източника и качеството на материалите, 
както и закъснение при доставките им и/или времето за изпълнение на значителен брой 
елементи /дейности/ необходими за изпълнение на поръчката.

Мерките за недопускане, преодоляване иа риска и Оетости по отстранявиис иа 
последтдипе от възникналия риск са следните:

- Предвидено е поне още един алтернативен производител и доставчик, иа база 
предварително проучване на въз.можните доставчици и изпълнители по различни дейности за 
изпълнение на поръчката, които да отговарят на техническата спецификация и на 
съответните стандарти;

- Получаване на необходимото съдействие от страна на институции, свързани с 
изпълнение на поръчката;

- Осъществяване на непрекъснат контрол на съответствие между техническите 
спесификации и извършваните работи на обекта с цел спазване на работната програма, както 
и правилното провеждане на строителния процес и съхранение на материалите и изделията 
за недопускане на неподходяпщ или некачествени материали;

6. Финансови рискове
6.1 Риск: Забава или неритмично финансиране.
Меуки за туесУатвратяваие и преодоляване на въздействието иа риска:
- Необходимо е Възложителя рит.мишло да разплаща изпълнените видове работи, 

съгласно Договора;
- Изпълнителят, с цел спазване на графика и крайния срок за изпълнение, ще поеме 

етап от финансирането на обекта до осигуряване на финансовите средства от страна на 
Възложителя.

6.2 Риск: Забава при приемането и разплащането на изпълнени дейности от обекта 
от Възложителя и упълномощените от него лица.

Мерки за предотвратяване и преодолявеше на въздействието иа риска:
- Своевременно изпълнение от страна на Възложителя на задълженията по Договора.
6.3 Риск: Спиране на работата по договора по независещи от двете страни 

причини.
Мерки за }1редотвуатябане и преодоляване иа бьздеиствието иа риска:
- Изпълнителят предлага срок за изпълнение на поръчката, който дава резерв за 

отстраняване на потенциалния проблем;
- Възложителят полага усилия за отстраняване на проблема.
Други рискове, произтичащи от непридвидими обстоятелства (промени)

7. Специфични рискове, произтичащи от непредвидими обстоятел а' (или 
промени



1 Риск: промени по техническото уадаиие от Вьз.южителя или поради обективни 
необходимост

Мерки за предотвратяване и преодолябсше на въздействието ии риска:
За пълното и качествено удовлетворяване нуждите на Възложителя Изпълнителя е 

разработил методология за управление на промените, която се съгласува с Възложителя при 
започване на работата на обекта и се състои най-общо в следното;

Дефиниране на ролите при генериране на промени и верификацията на промените;
• Вътре в екипа на Изпълнителя -  Ръководител иа проекта.
• Извън екипа -  упълномощени органи на Възложителя .
Субекти, генериращи промени в предварително зададените задачи са 

упълномощените органи на Възложителя .та одобряват промени, отнасящи се до 
изпълнението на възложените работи.

Йерархия на одобряващите субекти - в методологията на Р1зпълнителя гочио и 
своевременно се дефинира йерархията в ролите, така че да не бъдат пропуснати необходими 
промени, както и да не се включат в крайния продукт промени, зададени от низшестоящ 
субект без да са одобрени или санкционирани от висщестоящ в йерархията субект.

Докладване - докладването на промените е писмено, по предварително съгласувана с 
Възложителя процедура и бива:

•  Текущо -  при възникване на необходимост от промяна;
•  При завършване на дадена фаза на изпълнение;
•  Крайно.
Одобрение /верификация/; Методологията включва предварително договорени с 

Възложителя:
• Формиране на процедури с оглед контрол на сроковете;
• Одобрение на текущи промени по време на изпълнението.
8. Риск от технологични аварии

Мерки за недопускане, преодоляване ии риска и дейности по отстраняване на 
последиците от възникналия риск:

- предварително запознаване с проектните и технологични изисквания от екипа на 
Изпълнителя;

- Организация и провеждане на мероприятия разясняващи опазването на 
нормативната база от екипа на Изпълнителя;

- Предварително разработен плана за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановители работи при бедствия и аварии на обекта на поръчката;

- Съгласуване на Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановители работи при бедствия, аварии и катастрофи на обекта на поръчката;

9. Специфични рискове
Оценка на риска:
Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването яа строежа, 

като строител ще направим оценка на риска;
• оценката на риска обхваща всички етапи на договореното стд^оителстпбС^збора. 

на работно оборудване и всички параметри на работната среда;
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• ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от 
първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира;

• при извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите 
на работната среда;

• строителят осигурява извършването на СМР в технологична последователност 
и срокове, определени съобразени с техническото задание и плана за безопасност и здраве;

• строителят осигурява изработването и актуализирането на Инструкции по 
безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове 
СМР и при изискваните по Наредба № 2 случаи;

• строителят извършва 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;

• строителят осигурява 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;

• строителят осигурява инструктажа срещу подпис на обучението, повишаването 
на квалификацията и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещт е;

• строителят извършва 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;

• строителят осигурява разделянето и организирането на складовите площи за 
различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;

• съблюдава изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни 
материали (ако е необходимо използването им);

• осигурява адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната 
им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;

• строителят по всяко време осигурява възможност за оказаване първа помощ на 
пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

• строителят предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите 
от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителни 
конструкции и технологично оборудване;

• строителят организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на 
състоянието на безопасността и здравето на работещите;

• строителят 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;

• строителят утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между
тях;

• строителят предприема допълнителни мерки за защита на рабогеингп^ па
работните места при неблагоприятни ютиматични условия; . |

• определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа покмагц. iti
борба с бедствията авариите и пожарите, и за евакуация; (
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• строителят осигурява поддържането на ред н чистота на строителната 
площадка;

• осигурява събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и 
отломки;

• осигурява съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно 
упражняващи трудова дейност на площадката;

• строителят отговаря за вредите от замърсява!-!е или увреждане на околната 
среда в резултат на извършваните строително-монтажни работи.

Оценката на риска се прави на основание Наредба № 5 от 11 май 1999 година за реда. 
начина и периодичността на оценката на риска, обнародвана в Държавен вестник бр. 47 през 
1999 г. целта на оценката на риска е да подпомогне работодателите да предприемат мерки 
за овладяване на вредните фактори на работното място или тяхното действие да бъде сведено 
до минимум.

Оценката на риска обхваща:
работното място -  конкретната строителна площадка;
оборудването;
суровини и материали;
организация към работното място и други странични фактори.

Оценката на риска включва шест етапа:
1. Класификация на трудовите дейности;
2. Идентифициране на опасностите;
2.1. Вид опасност;
2.2. Начин на защита;
3. Лица изложени на риск;
4. Елементи на риска;
4.1. Риск (Р); Вероятност (В); Експозиция на честотата (Е); Последици (П);
5. Оценка на рика; Р = В х Е х П;
6. Мерки, които трябва да се вземат.

Възможни рискове при изпълнение на СМР:
При изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта съществува вероятност 

да се случат събития, породени от следните рискове;

Риск (Р) Вероятност
(В)

Експозиция
(Е)

Възможни
последици

(П)

Удар от падащи предмети почти
сигурна непрекъсната сериозни

Неправилно стъпване и удряне почти
сигурна непрекъсната умерени,

значими

Поражения от електрически ток почти
сигурна непрекъсната много

сериозни

Пресилване почти
сигурна

непрекъсната значими .

Прегазване от стр. техника допустима рядка / -значими-^
Затискане М Н О Г О рядка
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вероятна сериозни

Убождане, срязване, порязване много
вероятна рядка значими

Работа с опасни за здравето 
вещества допусти.ма рядка у.мерени

Високи нива на шум много
вероятна честа умерени

*1* Възможни начини и ангажираността на техническия персонал за
преодоляване на рисковете.

Общи положения
Политиката по управление е част от цялостната визия и политика на «Монолитстрой -  

Чорбаджийски. Байкушев» ООД. Политиката по управлението е обявена, разбрана, 
комуникирана. поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички 
служители в «Монолитстрой -  Чорбаджийски. Байкушев» ООД.

Политиката по управление на ръководството е насочена към строителни дейносз и с 
качество и цени, отговарящи на изискванията на „СБР -  НК“ ЕАД и носещи максимални 
ползи за Възложителя.

Ръководството на организацията в лицето на Представляващия, официално декларира 
Политиката по управление на качеството като неразделна част от целия процес на работа на 
«Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД. Представляващия лично и с помощта на 
своите служители се ангажират в постоянното придържане към Политиката по управление на 
качеството, като заявяват своите основни цели;

• предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие с нормативната 
уредба;

• специализиране на една част от дейността в извършването на довършителни 
дейности;

• въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните 
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

• използване на висококачествени материали и техника при извършване на 
строителните и довършителни работи;

• непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда 
в организацията;

• повишаване на полезността при използване на Р1аличната материална, човешка 
и финансова база;

• намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси:
• изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на 

конкурентоспособността на базата на обратна връзка с Възложителите, техните похвали и 
оплаквания;

• постигане и запазване на ангажираност на всички служители в «Монолитстрой 
-  Чорбаджийски, Байкушев» ООД с Политиката и целите по качеството;

• постоянна мотивация на служителите; , ■
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• поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от 
служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на управителя с 
помощта на допълнителни обучения и квалификация;

• поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни -  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доставчици, партньори;

• стремеж към увеличаване на превантивните действия за подобряване на 
качеството за сметка на поправяне на некачествено извършени дейности.

V"

-/

^  Мерки за избор, складиране и влагане на материалите, които ще се 
използват на обекта, гарантиращи високо качество на използваните материали и 
минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 
материалите. Контрол върху влаганите материали.

Доставки на материали и техническите средства за наблюдение и измерване
Изборът на Доставчици на основни и на спомагателни материали се извършва като 

предварително е направено проучване и оценка на неговата конкурентоспособност на базата 
на следните критерии и показатели:

качество на продуктите, удостоверено с Документ за това /когато е необходимо/; 
изгодни условия и начин на плащане: 
редовни доставки в срок;
възможност и условия за сервиз на място /когато е необходимо/; 
условия и срок на изпълнение на възложените задачи; 
наличие на сертифицирана Система по качеството / когато е необходимо/; 
препоръка от Партньори или Клиенти; 
доказана способност за доставка на качествени продукти, отговарящи иа 

поставените от Организацията изисквания за определените характеристики:
■С предлагане на изгодни след продажбеии условия /когато е необходимо/, 

удостоверени с Документ:
предоставяне на инструкции/упътване за правилна употреба /когато е 

необходимо/;
При подбор на Доставчик, от него се изисква да предостави:

Сертификат за качество (когато е необходи.мо);
Ценови условия ;
Условия на транспорт / доставка.

На базата на определените критерии, на шестмесечни периоди от време се извършва 
оценка, преоценка и при необходимост подмяна на Доставчиците. Организацията е 
определила своите доставчици като;

Доставчици на основни материали:
♦ Постоянни доставчици -  основно юридически лица. с които организацията 

поддържа договорни отношения и осигуряват строителни .материали за извършване на 
дейността.

♦ Доставчици на спомагателни материали.'
Доставчици на оборудване, консумативи, резервни части, горива, на ^гйтелекгуалии

ресурси и др., които се избират от Ръководство то на базата на Запитвания и Oj|)epTH
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Информация за закупуването
Закупуването на основните и помощните материали, нужни за безпроблемното 

извършване на дейността на Организацията, се осъществява, като предварително се 
определят изискванията за закупуване, а именно:

• важността и необходимостта от доставката на материали /услуги/технически 
средства/машини/съоръжения към определен момент;

• изискванията към Доставчиците, относно качествените показатели на 
необходимите материали/услуги/технически средства/машини/съоръжения;

• съответствие на материали/услуги/технически средства/машини/съоръжения с 
изискванията за опазване на ОС и ЗБУ Т;

• изискванията към Доставчиците, относно сроковете и условията на доставка;
• изискванията къ.м Доставчиците, относно цените и условията на плащане.
Заявките за закупуване се попълват от заинтересованите лица. за чиято дейност са

необходими закупуваните стоки и материали и се одобряват от управителя на 
«Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД. При закупуването на продукти/услуги се 
установява контакт с фирмата-доставчик и се събират данни за характеристиките на 
продукта/услугата -  цена, срокове и начини на доставка.

Проверка на закупения продукт
Проверката на закупените материали/ услуги/ технически средства/ машини/ 

съоръжения се извършва от лица, работещи от името и за с.метка на организацията, 
компетентни по отношение на всяка конкретно зак>тзувана стока или услуга. Проверката на 
закупуваните стоки и услуги се прави по документи (сертификати, документи за 
съответствие и др.), а там където е въз.можно се прави и визуална проверка. Следи се за 
наличие на Декларация за съответствие на получаваните стоки там, където това е 
нормативно определено.

В сл}шай, че доставката не отговаря на определените изисквания, се управлява 
съгласно докутментирана процедура за управление на несъответстващ продукт/ процес/ услуга/ 
и разследване на инциденти.

Съхранение на продукта
«Монолитстрой -  Чорбаджийски. Байкушев» ООД притежава собствена складова 

база. Складовата база на фирмата е на разпореждане на Техническият ръководител, който е 
със задълженията и правата на материалноотговорно лице. Съхраняват се;

• строителни материали и изделия за конкретен обект, когато временно не са 
осигурени условия за влагането им в строително-монтажни работи /СМР/;

• строително-монтажни машини, за които в мо.мента не е възникнала 
необходимост за ползване;

• в ограничени случаи -  закупени .материали, които не са предназначени за 
конкретен обект.

Продуктите са подредени по видове, като се осигурява видн.мост на индивидушшата 
идентификация, която е нанесена на етикети.

Временният склад на обект е на разпореждане на техническият ръководител, който е 
със задълженията и правата на МОЛ. Строителните материали, изделия, оборудване и 
строителен инвентар се доставят на строителната площадка, след като тя е подг’отвена за 
съхранението и по.тзването им. > у ' ,
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Строителните продукти, оборудване и инвентар се съхраняват и ползват на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация.

Установените несъответстващи продукти по време на извършване на СМР се 
обособяват на определено и идентифицирано място, до вземане на решение за разпореждане 
с тях.

Отделените отпадъци при СМР се събират и извозват по определен план и график, от 
наета по договор фирма и разрешение за извозване по определен маршрут и изхвърляне на 
определени места.

Контролът по правилното съхранение и състоянието на продуктите се извършва 
ежедневно от технически ръководител/снабдител.

Количествата продукти, които трябва да се доставят за осигуряване на всички 
дейности на «Монолитстрой -  Чорбаджийски. Байкушев» ООД, се заявяват, доставят и 
контролират.

❖  Вътрешнофирмена комуникация между отделните специалисти, както и с 
представите.ди на Възложителя, гарантираща добра координация и недопускане 
неизпълнение или забавяне на конкретни задължения.

Методи и действия за управ.тение на вътрешната комуникация
Вътрешните линии на комуникация
Вътрешна ад.министрация - сумира вътрешните разходи, графикът за изпълнение, 

както и контрол на напредъка. Ръководите.тят на екипа ще се справя с проблемите в тясно 
сътрудничество с включените в проекта страни. Вътрешна процедура ще оценява напре.тъка 
на изпълнението в редовни интервали и ще докладва.

Срещи и доклади
Дневният ред на срещите ще се изготвя така. че да покрие всички основни елементи за 

дискусия и да насочат срещата към задоволително и навременно заключение.
Протоколи от срещите - всички външни среищ ще се протоколират.
Планирани срещи - редовните планирани срещи ще се провеждат съгласно графика на 

срещите. Допълнителните участници ще бъдат своеврелзеино уведомени.
Срещи за обсъждане на напредъка /координационни срещи/ - всекидневни 

координационни срещи ще се провеждат по изискване.
Седмични срещи за обсъждане на напредъка - допълнителни срещи, ще се определят, 

където и когато е необходимо.
Неформални срещи - за целите на документиране, инфор.мациите по важните въпроси, 

решенията, и т.н., които се обсъждат в неформалните срещи трябва ще бъдат подадени като 
"Известия" или "Забележки" и ще се разпространят сред участниците.

Методи и действия за сфоумиране на професиоисаен екип и вътрешни коордиисщия
Предварително ще се въведат процесите на управление -  разясняване на ролите и 

процедурите пред екипа на Изпълнителя, всички участващи в проекта и представители на 
Възложителя.

Ще се формира екип от изцяло посветени и професионшши специатиЙжСб/^ит 
само в областта на техническите и.м познания, но и запознати с нбдррбнос^йте бт 
изпълнението на подобни обекти. По този начин ще бъде изпълнено не^сай© из'ис1̂ ®йнето -да.
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квалификация на персонала, но и ще бъде осигурено възможно най-високо качество на 
изпълнение на обекта в рамките на определения срок и бюджет.

Инж.Иван Любенов Аладжов -  Технически ръководител
Инж.Герасим Филипов Панев -  Координатор по безопасност и здраве
Инж.Блага Костадинова Кастрена -  Контрол по качеството
Координация между Ръководителя и екипа - структурният подход ще бъде 

гарантиран, като съгласуваните действия ще бъдат предоставени, за да се сведат до миниму.м 
прекъсванията и да се предотврати забавяне на изпълнението.

Ще бъде определена последователностзга на изпълнение на възложените СМР като 
цяло. С цел да се наблюдават най-важните зависимости, ще се изпълнява разработеният и 
актуализиран Линеен график за изпълнение на поръчката и графика на работната ръка със 
структурирана организация на изпълнение и последователност на работата.
Екипът на Изпълнителя е съставен от висококвалифициран инженерно-технически персонш! 
и изпълнителски състав с дългогодишен опит и квалификация, подходящ за изпълнението на 
строително-ремонтните дейности на водолечебния сектор на ..Специсщизирани болници за 
рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД. филиап Павел баня.

Методи и действия за управ.тение на външната комуникация
Външните линии на комуникация са дефинирани съгласно ЗУТ и договора за 

изпълнение на поръчката;
• Възложител -  чрез упълномощени представители от администрацията на СБР -  

НК ЕАД и филиал Павел баня за осъществяване на инвеститорски контрол;
• Контролни органи -  представители на държавни, общински, експлоатационни 

предприятия и др.
Планирана и текуща комуникация - документира се задължително с протоколи от

срещи.
• Текущата комуникация е в процеса на работа при осъществявани посещения 

или проверки на строителната площадка, както и при възникнали текущи проблеми. Тя е 
формална - документирана с писма, или неформачна.

Писмена комушикация, подписи
Ръководителят на екипа (или упълномощено от него лице) ще подписва всички 

изходящи писма.
Кореспонденцията на договорни, финансови и процесуаши въздействия или влияния 

върху графика за изпълнение трябва да бъде подписана от ръководителя на екипа.
Координация
Ръководителят на екипа е отговорен за външната, както и вътрешна координация (или 

упълномощено от него лице) в срепщ. преговори.
Срещи за обсъждане на напредъка /координационни срещи/
Седмични срещи за обсъждане на напредъка с органите на Възложителя.
Допълнителни срещи, ще се определят, където и когато е необходимо.
Текущ контрол
При теку̂ щ контрол на изпълнението от представителите на Възложителя, 

проверяващи органи и Контролните органи комуникация ще се осъществява по 
предварително одобрени процедури с упълномощено лице от Ръководителят на екипа.

Отчети и приемане на изпълнената работа /•
Редовни отчети по изпълнението на изпълнение на възложените..-СМР, ^;;^бъдат. 

представени на Възложителя на всеки 7-дни от започването на срока. f .
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Приемане на изпълнената работа ще се осъществява по предварително одобрени 
процедури.

Съгласуване и контакти с одобряващи и съгласуващи органи
Съгласуването на изпълнението с Контролните органи и представителите на 

Възложителя ще се осъществява по предварително одобрени процедури.
Представяне
Ръководителят на екипа /или упълномощено от него лице/ ще представлява 

Изпълнителя в текущи съгласувателии разговори, срещи, преговори с Контролни органи. За 
това представителство ще се разпише предварително процедура с Възложителя.

Разработена и внедрена документация -  вътрешни актове, заповеди, 
стандарти и други относими документи, съдържащи конкретни разпоредби, 
обезпечаващи недопускане на грешки от технологично естество, недопускане на 
отклонения от предвиденото.

Възложените СМР ще отговарят на изискванията, установени с Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти (ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г.).

Стриктно ще се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, 
документирането и приемането на строителството, като;

• Закон за устройство на територията;
• Наредба за ус.ловията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството;
• Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;
• Наредба № 2 за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти;

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

Наредба 1з -  1971/29.10.2009 г. за строително - технични правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
електрически уредби в сгради;

• Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експ.тоатация на сградни ВиК 
инсталации;

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
• Наредба № 7 от 2004 г. за минималните изисквания на ЗБУТ на работните 

места и при използване на работното оборудване;
• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарната охрана;
• Всички останали нормативни актове в областта на строителството. . ' г

Количествата иа извършените работи ще се доказват със следните скжуменпйи: у /
, Акт образец 19 „Протокол за изпълнени СМР". изготвен от
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, Акт образец 12 „Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на 
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта'; изготвен от 
Изпълнителя /Приложение № 12 към чл. 7. ал. 3. т. 12 на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи гю време на строителството/

При проверки на място от страна на Възложителя, Изпълнителят ще осигури 
присъствието на представител, достъп до помещения и преглед на документи, свързани с 
изпълнението на възложените дейности.

Методи и действия за управление на информацията
Определяме иа основната проектна документация, нужна за управление на 

информацията
Изпълнителя ще поддържа основна документация, която ще се състои от:
• Комплект на входяща и изходяща кореспонденция в хронологичен ред и 

последователност.
• Оригинали от входящите и копие от и:зходящите документи.
• Ад.министративният координатор, подкрепен от всеки участник в изпълнението 

на поръчката, е отговорен за ежедневната манипулация на документацията. Той съхранява 
записи за входящата и изходящата поща, протоколи от срещите и.т.н.

Работни документи - всички участници в проекта могат да държат работни документи 
в зависимост от техните ежедневни потребности.

Необходими документи за започване иа изпълнение на строително-.монтажниге 
работи:

• Техническа спецификация:
• Заверена заповедна книга;
• Актуализиран ..Линеен график за изпълнение на поръчката", съгласуван от 

Възложителя;
• Необходима вътрешно-фирмена доку.ментация. като заявки за материали и 

механизация, присъствени форми и др.
Документи по време на изпълнение на строително-монтажните работи:
• При възникнали промени в техническото задание:
• Съставяне на чертежи -  екзекутиви

Методи и действия за проверка и оценка на резултатите от изпълнение на 
възложените дейности

Ръководителят на строежа ще проверява и одобрява, в сътрудничество и навременна 
координация с ушълномощени представители на Възложителя, актове, протоколи за 
завършени СМР. С цел постигане последователност иа дейностите и/или линии за 
комуникация, процедурата на одобрение и оценяване ще се разработят процедури към 
комуникационния план.

Нива на проверките на документите:
• Самопроверка;
• Предварителна проверка; " |
• Насрещна проверка. • /
Лицето, което изготвя определен документ, винаги ше извършв?!' "'caMe^feTenHa

I Г 'У^Т'проверка иа документа, като по този начин ще гарантира за неговата пълнрта иХоредтност.
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Методи и действия за представяне на документи
Принцип: Документите се представят само след като са преминали успешно 

проверката и официалната процедура по "вътрешно одобрение" е приложена към тях.
В някои случаи се налага изтегляне и/или замяна на вече пуснати документи поради 

изменения, разяснения или просто грешки. Тези процедури по изтегляне на документи 
следват правилата за комуникация.

Процедура; След като даден доку.меит успешно е преминал всички проверки, той ше 
бъде официално пуснат.

Мероприятия от подготвителния период, подлежащи на съгласуване и 
предварителен контрол от страна на възложителя и метод за работа при установяване 
на несъответствия с възложената работа с цел своевременното им отстраняване.

На строителната площадка, за периода на изпълнение на обекта ще се разположат 
и обособят, след съгласуване с Възложителя:

• Временна площадка за складиране на материали, използвани по време на 
строителството. Па временния склад ще бъде организирана физическа охрана от 
Изпълнителя.

• Контейнери за строителни отпадъци, като ще бъдат jn-onHeim местата за 
извозването им.

• Канцелария за ръководния екип и координатора по ЗБУТ. Ще се оборудва 
пункт и аптечки с пълен набор от консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

• Съблекални за изпълнителския състав и за съхраняване на строителна 
техника и строителен инвентар.

• Противопожарно табло. За противопожарна безопасност персонала ще се 
оборудва с пожарогасители и противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и 
ППБ. Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на 
строителството и изпитанията. Ако се наложи и преднище със заповед или с допълнителен 
проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали, ще се предпишат и съответни 
мероприятия, съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.

• Информационни табели. Информационната табела предварително ще бъде 
съгласувана с Възложителя и ще съдържа наименованието на обекта и участниците в 
строителния процес. Същите ще бъдат поставени на определени от Възложителя места.

• Огради на временната площадка.
• Ще бъдат поставени предпазни заграждения (временни огради само където е 

необходимо) и предупредителна сигнализация.

Подготвителни работи
През подготвителния период като Изпълнител ше извършим следното;
- разработване на Работна програма с технологични инструкции за изпълнение на

СМР;
- уточняване на всички пoдзe^ши ком^лгикации и обозначаването им трайно на обекта;
- обособяване на временни шющашси за складиране на строителни материали и инвентар,

след хточняване с Възложителя; : -
- обособяване на временни площадки за настаняване на екипа на Изпълнителя, след 

уточняване с Възложителя;
- уточняване местата за извозване на строителни отпадъци.
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Извьи тощадкови подготвителни работи
За изпълнението на строителството ще. се предприемат следните действия:
- поставяне на предпазни заграждения (временни огради при необходимост) на всеки 

конкретен участък , на който се извършват строителни дейности и предупредите.та 
сигнализация, инфор.мсщиоииа табела:

- оргатаирапе на вре.менна база, склад за временно съхранение на материалите, 
монталсни тощадки и междинни бази:

- транспортиране на товари до постоянните или временни скшдове за съхранение, 
.монтажни тощадки;

- разтоварване на .материаш оборудване, техника и бр. на прнобектната площадка:
- обезпечаване на санитарно-битовите условия за работниците и ИТР.
Вре.менните площадки за складиране на .материали, използвани по вре.ме на

строителстбото ще се обособят след предварително съгласуване с Възло.жителя.
Изпълнителят ще обособи временен офис за инженерния и технически персонал. 

Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние за времето 
на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен 
представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или 
неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка 
посредством мобилен телефон.

При изпълнение на СМР Изпълнителят ще вземе всички мерки и ще предприеме 
всички действия, относно ненарушаване иа електроснабдителните, пощенски и други 
подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи.

Изпълнителя изрично ще уведомява компетентните дружества за времето па 
извършване на строителните работите и при необходимост ще съгласува своите действия с 
дружествата.

Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси, свързани с 
местата за изхвърляне на строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на 
общината и на ко.мпетентните власти.

Подходни пътища
Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до 

минимум. Затварянето на пътя ше се координира е местните власти /КАТ, Община, Пожарна 
и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от 
Изпълнителя.

Във връзка с актуализиране на ПБЗ и при необходи.мост. Изпълнителят ще изготви 
проект /схема/ за Временна организация на движението (ВОД) .съгласно чл. 68 на Наредба 
№1/16 от 23.06.2001г., глава VII, чл.68 и чл.70 като заплати и съответните такси.

Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван 
стриктно от Изпълнителя.

Безопасност на движението и обществена безопасност:
• Изпълнителят ще осигуфи, изгради и поддържа пътни знаци. лâ JДй,"бариери, 

огради, сиг нали за контрол на движението и други мерки, които ще са необходими: nil йрекш:̂  
на с троителната дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора^нй^ббкта."^^ >
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• Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на района, в 
който работи и обичайната практика на живущите при осигуряване на мерки за защита или 
регулирайки работната практика.

» Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място, преди 
започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.

• Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на 
работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

Снабдяване на строителната тощадка с вода, електричество и строите.иш 
материали

Санитарни съоръжения - Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни 
съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще 
поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за 
запазване на обекта чист.

Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат 
да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

Водоснабдяване - Изпълните.тят ще осигури и поддържа адекватно временно 
водоснабдяване за питейни и строителни нужди. Вода за питейни нужди ще се доставя 
ежедневно бутилирана в пластмасови бутилки. За битови и противопожарни нужди ще се 
използват съществуващи водопроводни връзки.

Електроснабдяване - Всички временни електрически свързвания и инсталации ще 
бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и 
местни законови разпоредби и при одобрението на представител на Възложителя.

Временната площадка за обекта ще е захранена с електроенергия, като за строите.!]ни 
нужди ще се изпълни временно ел. захранване до временно главно табло.

Главното табло, както и всички подвижни такива ще бъдат оборудвани със собствен 
електромер /за главното табло/ и заземени, съгласно изискванията за безопасност.

За противопожарна безопасност персоната ще се оборудва с пожарогасители и друг 
вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

На временните складове ще бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя.

Създаване на условия за спазване на изискванията по збут и пожарна 
безопасност

За предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии, безопастността и здравето 
при изпълнение на ремонтните дейности ще бъдат използвани мерките, съгласно систе.мата 
за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

Поради спецификата на обекта -  лечебно заведение, е необходимо през време на 
изпълнение на строителството да се заемат част от помещения и дворни пространства, 
т е. ще се наложи спиране на достъпа и ползването в определи зони за извършване на СМР. 
Ще съгласуваме заемането на тези площи с Възлозкчипеля.

По осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд -  ще приложи.м всички 
законообосновани мерки за осигуряване на минималните изисквания по ЗБУТ. съгласно 
Наредба № 2/22.03.2004 г., както по обезопасяване на строителните дейности, така и-по- 
отношение опазване на здравето и работоспособността на работниците.

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасит.ейи и
М г-'противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.
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На временните складове ше бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя. 
Информационни табели, предварително съгласувани с Възложителя. с 

наименованието на обекта и участниците в строителния процес ще бъдат поставени на видни 
места на входа на обекта. По посока на движението към обекта ще бъдат поставени 
указателни табели за насочване и указване достъпа до него.

Ще осигурим работни обувки с нехлъзгащи се под.метки за работа със скеле и по 
покриви, сезонно подходящо работно облекло, ръкавици, индивидуални и колективни 
средства за защита. Ще се провежда задължителен инструктаж /встъпителен, производствен 
и периодичен/, както на работещите, така и на всички посетители и контролно-надзорни лица 
на територията на обекта.

Инструкции за безопасна работа
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 
здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 

Кчасифгщиране на опасностите 
eJ Падане от височина 
б/Удар от падащи предмети 
в/ Неправилно стъпване и удряне 
г/ Поражение от електрически ток
д/ Пресилване при пренасяне на материали и монтажна работа 
е/ Други опасности
Основни организационни мероприятия по ЗБУТ
Основните и задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия 

са:
1. Всички лица на строителната площадка (работници, ИТР или посетители) да са с 

предпазна каска.
2. Не се допускат на работа не инструктирани за конкретния вид дейност работници.
3. Всички съоръжения, .машини и инструменти, работещи с електрически ток да са 

заземени по съответния нормативен ред.
^  4. Всяко действие, което би създало проблеми по ЗБУТ се съгласува с техническия

ръководител и координатора по ЗБУТ.
5. За изпълнение на всеки вид работа свтарзан с опасностите, установени с оценката 

на риска се осигуряват инструкции, изисквани по чл. 16, т. 1. буква „в" и по чл. 19 от 
Наредба 2. като същите се поставят на видни места на площадката.

6. Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите 
парапети, прегради, капаци. При всяко опасно място се поставя предупредителен или 
указателен знак. съгласно изискванията на Наредба № 4 за знаци и сигнали.

Организационни указания и мерки за преодоляване на опасностите по етапи 
Осигуряването на ел. захранване за строителните нужди ще се осъществява ог 

съществуващо главно табло (заземени и проверени от акредитирана лаборатория). При 
необходимост ще се използва подвижен ел. агрегат на Изпълнителя.

Вода за производствени и битови нужди ще се осигури от съМбств^вандня 
водопровод, без да са необходими специални разрешителни от ВиК. /j)

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургоните, дрс-тавеф^за- тази 
цел от изпълнителя. (
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Всички електромотори, ел. съоръжения и инструмевти ще се поддържат в пълна 
изправност. Всички временни ел. инсталации ще се изпълняват закрити, с изолирани 
проводници, поставени на високи места. Ще се работи с изправни ел. табла, предпазители, 
проводници, ел. двигатели. Включването и изключването на ел. ток от .мрежата ще става с 
изправни прекъсвачи. Обслужването на ел. съоръженията ще се извършва от правоспособни 
ел. те.хници. При разкриване на ел. кабели и съоръжения същите ще бъдат укрепени и 
указани с предупредителни табелки.

При работа с бутилки за пропан-бутан същите ще се пазят oi' директно слънчево 
въздействие и падане. Вентилите и маркучите да са изправни и с иеоб.ходимата 
издръжливост на налягане.

За предпазване от пожар площадката ще се очисти от всякакви лесно запалими 
материали и строителни отпадъци.

Достъпът до работните площадки ще бъде ограничен, по предварително изготвен и 
одобрен списък.

Работници в нетрезво състояние няма да се допускат на работа.
Всички работници и служители ще са снабдени с лични предпазни средства.
Строителен ситуационен план
Строителния ситуационен план при необходимост ще се направи от извадка от общия 

ситуационен план на конкретния подобект.
Ликвидиране на пожари и аварии
Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на 

строителството и изпитанияла. .Лко се наложи и предпише със заповед или е допълнителен 
проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали, ще се предпишат и съответни 
мероприятия, съобразно чл. 11. т. 3 от Наредба № 2.

Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на площадката. 
След приключване на работа няма да се оставят на строежа под никакъв предлог 
пожароопасни материали.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни 
материали (ако е необходимо) ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с 
материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Координаторът по безопасност и здраве ще бъде отговорен да изисква и постоянно да 
наблюдава и проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65/2/ от Наредба № 2:
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66/2/, точка 1:
3. Наличието и обявяването на пожаро-техническа комисия с постоянни и 

подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;
4. Местата за тютюнопушене - няма да бъде разрешено тютюнопушенето по 

време на изпълнение на работни операции в обсега на обекта:
5. Наличието на заповед по чл. 67/3/ от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.
При полсар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2. като за целта 

на неооходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение^Щ» 2- 
6 на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите.

Места със специфични рискове и изисквания по БЗ
Местата със специфични за строежа рискове са:
1. Придвижване и работа край отвори;
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Ще се доставят химически тоалетни, а при възможност ще се ползват съществуващите 
тоалетни в сградата.

Складове за материали ще се обособят в предвидените и съгласувани с възложителя за 
целта площи.

При изпълнението на демонтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба 
2/2004 г. за ЗБУТ. както следва:

Работещите по демонтирането трябва да са специатно инструктирани и обучени за 
работните процеси, които ще се изпълняват ръчно или машинно.

Преди започването на работа Техническият ръководител проверява участъците и 
елементите за демонтиране дали са опасни за здравето и сигурността на работещите и взема 
специални мерки, съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, 
свързани с експлозия или наличие на азбест при работа.

Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи и съоръжения, когато 
работещият е стъпил върху тях. Когато това е технологично неосъществимо, се допуска при 
взети необходими обезопасителни мерки, включително предпазни колани. Техническият 
ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности, помещенията под тях 
се проверяват от намиращите се там хора.

Определят се местата, на които ше се поставят материали в допустимото за 
натоварване количество.

При извършване на демонтажните работи да се ползват ръкавици и предпазни очила.
Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите. За тази цел 

ще се използват, подемници, закрити улеи или други приспособления и опаковки.
При изпълнението се предвижда малогабаритна строителна техника: ъглошлайф. 

перфоратор, къртач, бормашина, винтоверт, подвижен трион.
Временните табла, контакти и удължители да са маркирани и надписани с трайна боя 

с данни за напрежение и за максимална мощност на потребителя.
Кабелите не трябва да се усукват, прегъват и върху тях да не преминава строителна 

техника и механизация. Върху тях да не се складират материали и оборудване.
Преди включване на консуматор, правоспособен ел. техник, определен от 

техническият ръководител да провери целостта на изолацията на кабела и да съобрази 
допустимото напрежение и мощност на консуматора.

При временно захранване да се следи допустимия провее иа захранващия кабел и .та 
не се допуска недопустим такъв. С ел. оборудването да работят само обучени квалифицирани 
и преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж работници. 
С приключване на работния ден всички удължители се прибират и временните табла се 
обезопасяват.

Основни мероприятия ио БТ
Ще се оборудват пунктове за пожарогасене и аптечки е пълен набор от консумативи 

за оказване на първична медицинска помощ.
Всички .монтажници ще са с предпазни каски, колани и ръкавици.
Работни платформи на скеле ще се обезопасят с парапети и борд. Ще се монтират 

защитни предпазни мрежи и ако е необходимо осигуряването на пешеходен тунел, защитен с 
талпи и ЛТ ла.марина. . :

Ще се спазват всички изисквания при работа с електрически ток. ииструмен|йте да 
бъдат с изправни кабели, щепсели и заземени.
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2. Работа с подвижни платформи и стълби.
Мерките и изискванията за БЗ ще бъдат описани в плана за безопасност и здраве 

(ПБЗ) и в съответствие с информационните листове.
Машини и инсталации, подлежащи на контрол
1. Подемник мачтов (ако е необходим);
2. Временни ел. проводи по площадката;
3. Скеле за работа на височина.
Отговорни длъжностни лица
• Координатор по БЗ - определя се правоспособно лице от изпълнителя;
• Технически ръководител -  определя се от изпълнителя;
• Ръководител на противопожарната комисия -  определя се от изпълнителя от 

състава на строителите.
Евакуационни пътища
Съгласно съществуващите схеми за евакуация в сградата.
Съгласно схемата за евакуация на строителната площадка.
По време на строителството ше се поддържат в изправност подходите към 

строителната площадка и на сградата за осигуряване на спешна медицинска помощ при 
необходимост, в случай на авария, както и достъп на противопожарни коли.

Места със съсредоточена работа
По време на изпълнението на всеки от етапите обособени по-горе се налага да работят 

повече от един строител, поради възприетата спецификация и застъпвания. Тези места са 
мобилни и не могат да се означават в схеми. Те се определят от съприкосновението на 
отделните специализирани групи от монтажници и работници.

Схема на места със специфични рискове
Тези места са изброени по-горе.
Сигнализация
Ще се използват определените за всеки вид работи.

*1* Опазване на околната среда при изпълнение на поръчката
Фирма «Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД работи съгласно въведената 

система за управление на околната среда ISO 14001.
«Монолитстрой -  Чорбаджийски. Байкушев» ООД ще вземе специални мерки да не 

повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще 
последва указанията на Възложителя. Строителния надзор или Инвеститорски конз рол (ако е 
предвиден такъв за изпълнение на поръчката) и компетентните длъжностни лица за опазване 
на околната среда при защитата на фауната и флората.

Фирма «.Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД ще носи отговорност за 
опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда.

По време на изпълнение на работите постоянно ще поддържаме обекта почистен от 
строителни и битови отпадъци.

Специални мерки ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, хидравлична 
течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Целия боклук и отпадъци 
ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените врд1̂ |или 
водните пластове. /t

Всички материали на строителната п.пошадка ще бъдат складирани 5Подреден^(:Нрй 
завършване на работите ще предадем обекта на Възложителя окончателно!’ ио^тЛщ^м ще
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отстраним всички временни работи и съоръжения. Заобикалящата околната среда ще бъде 
възстановена от щети, произтичащи от нашата дейност и също почистена.

Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната 
среда и въздуха.

Политиката по околната среда на фирма «Монолитстрой -  Чорбаджийски. Байкушев» 
ООД е отразена в Декларация от ръководството.

Системата се базира на непрекъснато наблюдение на работните процеси, 
непрекъснато идентифициране на мерки за намаляване вредното въздействие върху околната 
среда.

За подобряването на Системата, респективно за намаляване на отрицателно 
въздействие върху заобикалящата среда, отговорността е не само на Ръководството, но и на 
всички работещи.

Правилата и изискванията, които ще спазваме в своята работа, като доказано 
ефективни са:

> Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да се 
почиства тяхната ходова част;

 ̂ Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и 
машини - те са указани на придружаващите ги инструкции;

> Спускането на строителните отпадъци от височина над 1 метър да се прави само по 
закрити улеи (сметопроводи);

 ̂ Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в 
обозначените за целта контейнери, разположени в района на обекта;

> Изхвърляне на битовите, пластмасовите и сзъклените отпадъци да става в 
обозначените за целта контейнери, намиращи се на обекта;

> Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували 
отпадъците от топлоизолационни материали;

Използване рационално водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода;
Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка с 

изпълнение на строително-монтажните дейности, да се извършват само след писмено 
разрешение на собственика на терена и съответните инстанции;

> Химични вещества и препарати, бои. лакове, разтвори да се използват и съхраняват 
изключително, съгласно издадения от доставчика информационен лист за безопасност;

> В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и препарати, 
масла, и при работа на машини, разливите да се третират със съответния чист сорбент 
(дървесни стърготини) за ограничаване на замърсяването. Замърсеният вследствие на това 
материал да се събира на означено за целта място/съд до последващото му третиране каго 
опасен отпадък;

> При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия ръководител 
на строителната площадка и длъжностните лица. отговорни за опа:зването на околната среда;

> Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други ла.мпи. съдържащи живак да 
се съхраняват временно в контейнер с надпис ..негодни лу.минесцентни лампи";

Забранява се чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампи и други 
лампи, съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни отпадъци, извън 
границите на работния обект, без изричното нареждане на Техническия ръкойодите^ или 
Еколог;

 ̂ Забранява се изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на ет^шт|^..,.
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> Забранява се отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по съседно 
разположени територии и улични платна;

> Забранява се изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, остатъчни 
количества киселини, разтворители и други опасни вещества;

 ̂ Забранява се обезвреждане и транспортиране на генерираните отпадъци, 
независимо от вида им. без изричното нареждане на техническия ръководител или еколог.

«Монолитстрой -  Чорбаджийски, Байкушев» ООД гарантира, че сме в състояние 
да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложената оферта.

3. Срок на валидност на офертата; 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайната 
дата за получаване на оферти.

4. Заявяваме, че сме извършили оглед на сградата на ..СБР-НК’' ЕАД - Филиал Павел 
баня и сме запознати със специфичните й особености. Заявяваме, че сме запознати с 
характера на дейността на Възложителя.

5. Заявяваме, че в срока на договора ще изпълняваме възникналите непредвидени 
строително-ремонтни работи на обща стойност до 5 % от стойността на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в посочения по-горе срок 
поръчката в пълно съответствие с това техническо предложение.

Дата: 19.04.2016 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ПЕТЪР БАИК'УП1ЕВ

Подпис (и печат):

Г~)

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице

45



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  С М Р

>■

Ед. мярка Количе-
а в о

1 Продължи- 
1 телност

Начало Край

90 days? W ed 23.3.16 M on 20.6.16

5 ' d iy Wed 13’ 4 16 Sat*4 6 16

iO  d a y s . ' '  * Ti 1  26,4 ) 6 rsa>4[,6 16

бр. 10 00 1 day 20.4‘ .16 Tue 26.4.16

бр. 20,00 1 day tu e  26.4.16 Tue 26.4.16
бр. 10,00 1 day Tue 26.4.T6 Tue 26.4.16
m 2 15.00 1 day Tue 26,4.16 Tue 26,4.16

m 2 15,00..... 1 day Wed 2^74:16 W ed 27.4.16

m 2 83,60 2 days Thu 28.4.16 Fri 29.4.16

м 47,50 2 days Mon 2 .5 'l6  ", tu e  3.5.16
m 2 118.00 5 days Fri 29.4.16 ' tu e  3.5.16 i

№ , Описание на СМР

Обществена поръчка с предмет 
„Строително-ремонтни дейности на водолечебен 
сектор - ..Специализирани болници за 
рехабилитаций- Национален комплекс” ЕАД”, 
ф илиал Павел баня

НА СТАИ ЗА ПАЦИЕНТИ"И 
* ' Е ' ч /̂ ‘ САНИТАРЕН ВЬЗЕЛ

'  Демонтаж на батерия за тоалетна мивка

, Демонтаж на осветителни тела '
Демонтаж на дървени врати 

. Р а ^и в а н е  на настилка от теракотни

Разбиване на циментова замазка

Очукване на мазилка по стени /в нови 
санитарни
Оформяне на отвор за врата
Доставка и направа на щендерна стена с 
дебелина 12см и влагоустойчив 
гипсокартон два пласта и два пласта 
обикновен гипсокартон, вкл.топлоизолация 
от минерална вата

12 j 9 Грундиране c "БЕТОНКОНТАКТ“  no под m 2 36.00 1 day Mon 93 .1 6 Mon 9.5.16

13 ” i 10 Направа на циментова замазка по под m 2 36.00 4 days Tue 10.5.16 Fri 13.5.16

14 i 11 Доставка и направа на хидроизолация на 
циментова основа по под и стени до 
h=100CM

m 2 36,00 2 days Sun 15.5.16 Mon 16.5.16

15 ; 12 Доставка и монтаж на усилваща лента по 
ьгьли и фуги

м 76,00 2 days Sat 14.5.16 Sun 15.5.16

16 : 13 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ” по стени m 2 83,60 1 day W ed 4.5.16 W ed 4.5.16

17 : 14 Направа на вароциментоаа мазилка по 
стени

m 2 83.60 4 days Thu 5.5.16 Sun 8.5.16

18 15 Доставка фаянсови плочки m 2 152,20 0 days Sun 15.5!16 Sun 15.5.16
19 16 Направа на облицовка от фаянсови плочки 

по стени /само труд и помощни материали/
m 2 152,20 10 days Sun 15.5.16 Tue 24.5.16

20 17 Доставка на теракотни плочки m 2 36,00 0 days Sun 15.5.16 Sun 15.5.16
21 18 Направа на настилка от теракотни плочки 

по под
m 2 36,00 5 days Mon 23.5.16 Fri 27,5.16

22 19 Направа на растерен окачен таван от 
влагоустойчиви пана бОО/бООмм

m 2 36,00 2 days Fri 27.5.16 Sat 28.5.16

23 20 Доставка и монтаж на алуминиева врата 
за баня 75/200СМ

б р . 10,00 3 days Fri 13.5.16 Sun 15.5.16

24 21 Направа на куфари от влагоустойчив m 2 36,00 2 days W ed 4.5.16 Thu 5.5.16
гипсокартон

May 16
16 6 r'i3 . AugJ16

25 I 1 I

• > ^ Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К

> |_ р -Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К  
^ С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К  
. j -С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К

(^ ,^C T P O И T E Л E H  Р А Б О Т Н И К  

|> е _ С Г Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [4 0 0 % 1

g +С ТР О И ТЕ Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [2 0 0 % ] 
. ^ а ^ Л ^ Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [4 0 0 % ]

^ С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К (2 0 0 % ] 

С ^ ^ С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [б б 0% 1 

щ  С ТР О И ТЕ Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [2 0 0 % ]

>^;_С ТР О И ТЕ Л Е Н  Р А Б О Т Н И К  
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-С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [3 0 0 % ]

1515
L -  -'-С Т Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [3 0 0 % ]

' ;^ С Г Р О И Т Е Л Е Н  Р А Б О Т Н И К [4 0 0 % ]
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С ТРО И ТЕЛЕН f А Б О Т Н И К [3 0 0 % ]

; Раде 1
Щ е т у р  Б а й ку ш е е /



> ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  С М Р

ID Описание на СМР Ед. мярка Количе- I Продължи- Начало 1 Край
ство I телност 1

25 22 Доставка и монтаж на тоалетни чиния тип бр. 10,00 2 days Sal 28.5.16 Sun 29.5,16
"моноблок", комплект

26 23 Доставка и монтаж на тоалетни мивка - 
среден формат

бр. 10,00 2 days Sun 29.5.16 Mon 30.5.16

27 24 Доставка и монтаж на батерия за тоалетна 
м ивка '  стояща

бр. 10,00 1 day Tue 31.5.16 tu e  31.5.16

28 25 Доставка и монтаж на душ батерия. бр. 10.00 1 day W ed 1.6.16 W ed 1,6.16
комплект

29 26 Доставка и монтажна огледало над мивка бр. 10,00 1 day Thu 2.6.16 Thu 2.6.16

30 27 Доставка и монтаж на PVC рецизионен бр. 10,00 1 day Fri 3.6.16 Fri 3.6.16
отвор 25/20СМ

31 28 Доставка и монтаж на аксесоари за баня 
/поставка за тоалетна хартия, закачалки и 
сапунерка/

бр. 10,00 1 day Sat 4.6.16 Sat 4.6.16

~ "3 2 “ "  Помещ ение за престой J J6cfays<  S at 23 4 16 Sat 26.5.16
33 1 Очукване на подкожушена мазилка по 

стени 10%
m 2 41,93 2 days Sat 30.4.16 Sun 1.5.16

34 2 Изкърпваме с гипсова мазилка по стени m 2 41,93 3 days Sun 1.5.16 Tue 3.5.16

35 3 Завиване с попиетипеково фолио по под m 2 419,30 3 days Sal 23.4.16 Mon 25.4.16

4 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по стени и m 2 419,30 2 days ТиеЗ!5.16 W ed 4.5.16
таван

37 5 Направа на финна шпакловка по стени и m 2 419,30 id  days Thu 5.5.16 S a n  4.5.16
таван

38 6 Обръщане около прозорци, вкл.алуминиев м 80,40 5 days Thu 5.5.16 Mon 9.5.16
рьбохранител

39 7 Грундиране с дьлбокопроникващ грунд по m 2 419,30 1 day Sat 21.5.16 Sat21.5,16
I! стени

..
8 Боядисване с цветен патекс по стени m 2 419,30 2 days Sun 22.5.16 Mon 23.5.16

I /трикратно/
41 ' 9 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по под m 2 151,88 1 day Sun 15.5.16 Sun 15.5.16

10 Доставка на гранитогрес m 2 151,88 0 days Sun 15.5.16 Sun 15.5.16
43 11 Направа на настилка от гранитогрес по под 

/само труд и помощни материали/
m 2 151,88 4 days Mon 16.5.16 Thu 19,5.16 ■

44 12 Направа на цокъл от гранитогрес м 174,70 2 days Thu 19.5.16 Fri 20.5.16 ;

4 5 " | 13 Доставка и монтаж на интериорни арати 
95/200CM

бр. 10,00 2 days Tue 24.5.16 Wed 25.5.16.

46 ; 14 Събиране, ръчен пренос и извозване на 
строителни отпадъци до сметище

мЗ 15,80 3 days Thu 26.5.16 Sat 28,5.16

47 I В. Е л е ктр о и н ста л а ц и я 49 days W ed 13.4.16 Tue 31.5.16 1
48 I 1 Направа на лампен излаз с проводник тип 

СВТ 3x1,5мм2 до Зм
бр. 30.00 10 days W ed 13.4.16 Fri 22.4.16 1

49 2 Доставка и монтаж на плафон лет 14W за 
скрит монтаж в окачен таван

бр. 20.00 2 days Sun 29.5.16 Mon 30.5.16

50 i 3 Доставка и м онтаж на ЛОТ 1x15 с ключ бр. 10,00 2 days Tue 24.5.16 Wed 25.5.16

51 : 4 Доставка и монтаж на вентилатор за баня бр. 10.00 1 day Tue 31.5.16 Tue 31.5.16
с  клапа

52 . 5 Доставка и монтаж на ключ сериен /скрит бр. 20 1 day Thu 26.5.16 Thu 26.5.16
------монтаж/

4 I 11
May '16

Раде 2

Jun '16____ ____l23ZLloITV31l3_’ _ Aug '16
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>
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  С М Р

ю I № ; Описание на СМР Ед. мярка Количе- ; Продължи- i Начало i Край I"
ство i  телност i 1 I

53 ? 6 Доставка на С 8Т  3x1,5мм2 м 100.00 0 days Wed 13.4.16 W ed 13.4.16 i
54 i - в и К  инстапас{ия , 35 days Sat 164  16 Fa  20 5 16
55 ПОДМЯНА НА ДО ГРАМ А НА БАЗА 1 8 0  days - Sat 2 4 1 6 ‘ M o a io . H e t -
56 1 л Я е м о н т а т и  рабогци i , T td a y s Mon 114.16 М о п Щ б .1 6
57 i 1 Демонтаж на стара дървена дограма бр. 150,00 55 days Mon 11.4.16 Sat 4.6.16

■ ' 58"' ' 1 2 Демонтаж на витрини бр. 10.00 10 days Sat 21.5.16 Mon 30.5.16
59 ; 3 Изнасяне на строителни отпадъци до 50м мЗ 60.00 2 days Sun 19.6.16 Mon 20.6 !i 6

60 ; 4 Натоварване и превоз на стр.отпадъци със 
самосвал до  20км

мЗ 60,00 1 day Mon 20.6.16 Mon 20.6.16

~""бТ Ремонт ни работ и  / ■ :7 9 d ^ ^ S i t  2 4  I f i  - SUP 19 6 16
62 1 Доставка и монтаж PVC дограма 

бкамерна, с 24мм стъклопакет бяло/бяло
m 2 450,40 46 days Mon i  1.4.16 Thu 2 ^5 .1 6  j

63 2 Доставка и монтаж на алуминиева дограма 
/врати/, с прекъснат термомост

m 2 30,20 10 days Sal 21.5.16 Mon 30.5 .16 ;
j

3 Доставка и монтаж на вътрешна 
подпрозоречна дъска с ширина 20см

м 215,40 56 days Mon 11.4.16
i

Sun 5.6.16 :
1

" ' б Г ” 4 Доставка и монтаж на външна 
подпрозорешна дъска от алуминии

м 215,40 65 days Sat 2.4.16 Sun 5.6.16

■ 66 5 Обръщане с мазилка, шпакловка и 
метална лайсна ръб около дограма до 
О.ЗОм

м 881,26 15 days Fri 27.5.16 Frr10.6.16 ;

67 6 Грундиране с дьлбокопроникващ  грунд по m 2 195,20 3 days Sat11.6.16 Mon 13.6,16 I
стени и таван

68 7 боядисване с латекс цветен по стени 
/трикратно/

m 2 195.20 6 days Tue 14.6.16 Sun 19.6H6

69 РЕМОНТНИ РАБОТИ В  СТАИТЕ НА П г»Р б6 И  
ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ НА ВАЗА 1

90 days? W ed 2 3 ;3 ;l6 M on 20.6.16 I-“

70 A . Ремонтни работ и: 90 days? W ed 23. 3:16 M on 20. 6.16 ■
71 1 Доставка и направа на окачен таван от 

гипсокартон
m 2 1,345,00 40 days Mon 11.4.16 Fri 20.5.16 :

72 2 Доставка и полагане на вата над окачен m 2 1.345.00 40 days Tue 12.4.16 Sat 21.5.16
таван

73 . 3 Направа на гипсова шпакловка по окачен m 2 1,345.00 20 days Tue  3 .5 .16 Sun 22 ,5 .16таван

74 ' Боядисване с бял латекс по окачен таван m 2 1,345.00 20 days Fri 27 .5 .16 W e d
15 .6 .16

7 5  1 4 Преправяне на лампени излази в стаи бр. 88,00 5 days Mon 11.4.16 Fri 15.4.16 :

76 ; 5 Доставка и монтаж на плафон лет 14W за 
скрит монтаж в окачен таван

бр. 264.00 5 days Thu 16.6.16 Mon 20.6.16

77 1 6 1 day? W e d  2 3 ,3 .1 fW e d  23.3 .16
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