
Образец

ДО
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на "СБР-
НК" ЕАД - филиал Банкя“

Настоящото техническо предложение е подадено от Костадин Георгиев Чакалов, 
ЕГН 7205090141, л.к. № 600448149 в качеството му на управител на „ЕКОДИН“ ЕООД, 
ЕИК/БУЛСТАТ/202027635, със седалище и адрес на управление: 2921 село Копривлен, ул. 
„Мрамора“ № 14.

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

поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на 
"СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя“.

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 извърщим при спазване на 
настоящото техническо предложение:

Описание на мерките за осигуряване на качеството на изпълнение:

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Строително -  монтажните и ремонтни работи, които са в обхвата на настоящата 

поръчка ще се изпълняват в Блок Б, Блок В1 и Блок В2 на „СБР -  1Ж“ ЕАД филиал Банкя, 
както и вертикална планировка около сградата на филиала.

БЛОК Б и БЛОК В1 -  ще се ремонтират 21 стаи след подмяна на дограма и 
отоплителна инсталация. Дейностите по част Архитектура включват: Изнасяне на легла, маса 
и столове от стаи и завиване с фолио на пода; Направа на гипсова шпакловка по стени и 
таван; Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди боядисване по стени и таван; 
Боядисване с латекс цветно трикратно по стени; Боядисване с латекс бяло трикратно по 
таван; Събиране, сваляне и извозване на строителни отпадъци.

БЛОК В2 -  ще се ремонтират помещения на 2-ри и 3-ти етаж на дясното крило.
Дейностите по част Архитектура включват; Демонтаж врати, вкл. изнасяне в сутерен; 

Демонтаж гардероби, включително изнасяне; Изнасяне на легла маси и столове; Демонтдж- 
фаянсова облицовка; Демонтаж на настилка от теракотни плочки; Разбиване на настг^ а  от



мозайка; Разбиване на циментова замазка; Демонтаж на паркет; Завиване с полиетиленово 
фолио по под; Стъргане латексова боя тавани; Сваляне тапети; Очукване на подкожушена 
мазилка; Грундиране с бетонконтакт по стени и таван; Изкърпване с машинна гипсова 
мазилка по стени; Направа на гипсова шпакловка по стени и таван; Оформяне около 
прозорци и ъгли с алуминиев ръбоохранител; Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди 
боядисване по стени и таван; Боядисване с латекс цветно трикратно по стени; Боядисване с 
латекс бяло трикратно по таван; Направа на вароциментова мазилка по стени; Направа на 
изравнителна циментова замазка по под; Грундиране с бетонконтакт по под; Направа на 
саморазливна подова замазка; Направа на настилка от гранитогрес по под; Доставка и 
полагане на цокъл гранитогрес; Доставка и монтаж ламиниран паркет 8мм, клас АС32, вкл. 
подложка; Доставка и монтаж на PVC первази за ламиниран паркет; Доставка и полагане на 
преходни лайсни подове; Направа на облицовка от фаянсови плочки по стени; Оформяне 
около дограма и врати с фаянсови плочки; Направа на настилка от теракотни плочки по под; 
Куфари от импрегниран гипсокартон; Куфари от гипсокартон; Доставка и монтаж на 
интериорни врати 80/200 см; Събиране, сваляне и извозване на строителни отпадъци.

Дейностите по част ВиК включват; Демонтаж поцинковани тръби Уг“; Демонтаж 
тоалетна чиния с долно казанче; Демонтаж тоалетни мивки; Демонтаж стенна батерия; 
Демонтаж душ батерия; Демонтаж вани; Демонтаж огледала; Демонтаж подови сифони; 
Къртене замазка бани с дебелина 5-7см; Доставка и полагане на ППР тръби 02Омм, 
вкл.фитинги; Доставка и полагане на ППР тръби 025мм, вкл.фитинги; Направа на 
водопроводни изводи; Доставка и полагане на укрепители за тръби 02Омм; Доставка и 
полагане на укрепители за тръби 025мм; Доставка и полагане на топлоизолация за тръби 
02Омм от микропореста гума 9мм; Доставка и полагане на топлоизолация за тръби 025мм от 
микропореста гума 9мм; Доставка и монтаж на УКБ; Доставка и монтаж на СК Уг“; 
Дезинфекция на водопровода; Доставка и монтаж на тоалетна чиния тип "моноблок", 
комплект; Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат; Доставка и монтаж на 
батерия за тоалетна мивка -  стояща; Доставка и монтаж на душ батерия комплект; Доставка 
и монтаж на подов сифон 05Омм -  рогов; Доставка и полагане на PVC тръби 011Омм; 
Доставка и монтаж на фасонни части за PVC тръби 011Омм; Доставка и полагане на PVC 
тръби 05Омм; Доставка и монтаж на фасонни части за PVC тръби 05Омм; Вакуумна клапа 
ф50; Укрепители вертикален канал ф110; Заустване към съществуваща канализация; Направа 
на извод за канализация 05Омм.

Дейностите по част Електро включват: Доставка и монтаж ключ обикновен; Доставка 
и монтаж ключ сериен; Доставка и монтаж ключ девиаторен; Доставка и монтаж 
телевизионна розетка; Доставка и монтаж осветително тяло с енергоспестяваща лампа тип 
луна 2x18w, IP44; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18w за открит монтаж; Доставка и монтаж ЛОТ 
2x3 6W за открит монтаж; Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вградено 
Ni-Cd батерия 1x1 Iw.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - ще се изпълнят следните работи: Демонтаж 
съществуващ тротоар; Ръчен изкоп и направа насип от трощен камък; Полагане армировка; 
Направа тротоар от паваж върху циментова замазка; Доставка и полагане градински 
бордюри; Демонтаж тротоар пред официален вход и тераса; Направа тротоар с гранитни 
плочи; Доставка и монтаж решетки за английски дворове, включително закладни части;



Направа стъпала от бетонови тротоарни плочи; Направа на лека ажурна ограда от 
поцинкована мрежа и метални колове.

При изпълнението на СМР и СРР на стационарната база на "СБР-НК" ЕАД - филиал 
Банкя“ Фирма „ЕКОДИН“ ЕООД стриктно ще спазва нормите и изискванията на:

• Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него ПИПСМР 
за съответните видове работи;

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
• техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на 

нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и 
работно оборудване, като: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативните 
актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно 
оборудване;

• Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 
работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

• Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

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

• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни 
условия на труд;

• Наредба № 7 за минимални изисквания на ЗБУТ на работните места и при 
използване на работното оборудване;

• Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарната охрана;
• Всички останали нормативни актове в областта на строителството;
• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
• Вътрешните фирмени правила за качествено изпълнение на СМР и СРР;
• Противопожарни строително-технически норми.

ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Рискове могат да възникнат по различни причини и в резултат на промените в 

различни фактори.
Голяма част от рисковете е възможно да бъдат предвидени - известни рискове. Това 

са рисковете, които могат да бъдат управлявани. Оставащите, които няма как да бъдат 
предвидени са неизвестните рискове. Такива рискове могат да бъдат контролирани само с 
техники, като предвиждане на финансов, времеви или материален резерв.

Групирането на рисковете по области улеснява идентифицирането на конкретните 
рисковете. Като рискови области могат да се посочат следните:

• Стратегически рискове - те могат да повлияят върху постигането на 
стратегическите цели, като изпълнението на обекта;



• Оперативни рискове -  те са ежедневни и могат да повлияят на изпълнението 
на те технологии, от пробив в сигурността или от използването на нови системи; оперативни 
процеси и дейности;

• Икономически рискове - породени от особеностите и/или промяната на 
икономическата система (инфлация, конкуренция и др). Това може да повлияе на 
разходите или да доведе до намаляване размера на наличното финансиране;

• Технологични рискове - при използване различни
• Рискове за сигурността - причинени от кражби или злоупотреби с материални 

активи, парични средства или други финансови активи или нерегламентиран достъп до 
информация, поради неадекватна защита на информационната система;

• Правни/регулаторни рискове - възникващи от промяна в националното или на 
ЕС законодателство;

• Финансови рискове - причинени от недостатъчно финансиране или от 
неефективно, неефикасно или неикономично разходване на средствата;

• Екологични рискове - възникващи в резултат на въвеждането на нови 
екологични стандарти или поради настъпили екологични катастрофи или промени в 
климата;

• Управленски рискове - причинени от неуспех в управлението или от 
незадоволителни мерки за вътрешен контрол;

• Договорни рискове - възникващи от неуспех на партньор или доставчик на
услуга.

Идентифициране: За да има реално управление на риска, потенциалните рискови 
ситуации ще бъдат идентифицирани максимално точно.

Оценка на рисковете: рискът се определя от вероятността да се случи, честота на 
излагане и тежестта на ефектите от неговото случване.

За да се оцени значимостта на риска, трябва да се определи каква може да бъде 
тежестта на вредата, която той би могъл да породи и вероятността тази вреда да се случи.

За всяка идентифицирана опасност ще определим елементите на риска, който тя 
поражда.

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по честотата, 
продължителността и спецификата на експозиция; вероятността от възникване на определено 
събитие; техническите възможности за ограничаване наУили избягване на вредата; 
човешките възможности за избягване или ограничаване на вредата (квалификация, опит, 
практически опит и умения и др.); стойности на параметрите на работната среда.

Тежестта на вредата ще се преценява съобразно вида на обекта, тежестта на 
възможните наранявания или увреждане на здравето:

Възприет е цифров израз на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на 
вредата и система за относителна градация. Възприета е формулата в съответствие с 
международната практика за дефиниране на риска (Р) като величина, съставена от 
произведението на трите параметри - вероятност (В), експозиция (Е), последици (вреда) 
(П): Р = В X Е X  П

Вероятността да се случи дадено събитие се преценява по честотата,;; 
продължителността и спецификата на експозицията, вероятността от възникване на опасно



събитие, техническите възможности за ограничаване или избягване на вредата, човешките 
възможности за ограничаване или избягване на вредата (квалификация, опит, практически 
знания и умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономични 
аспекти и др.), стойностите на параметрите на работната среда.

Управление на рисковете се състои в това да се:
- Анализира и оцени размера на риска (измерен риск);
- Внедрят ефективни и икономични механизми за намаляване на риска (минимизиран

риск);
- Постигне убеденост, че рисковете се намират в допустими рамки и остават такива 

(остатъчен риск).
Управлението на риска включва основно два вида дейности, които се редуват 

циклично:
• Оценка (измерване на) риска;
• Избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете.
Оценката на риска включва на първо място класифициране на риска:
- Неприемливи рискове;
- Приемливи рискове;
- Остатъчен риск.
Неприемливите рискове ще се управляват активно чрез предприемане на действия за 

намалението им, като приоритетно ще се обръща внимание на рисковете, оценени като 
много високи. За тези рискове ще се прилагат действия за контролирането им или за 
предотвратяване преминаването им в по-висока рискова категория. По преценка могат да се 
категоризират като съществени и рисковете, които са оценени като средни.

Приемливите рискове ще се смятат като ниско приоритетни и следователно рискове, 
които се „толерират". Те ще се наблюдават или при предприемане на допълнителни 
действия ще се има предвид, че разходите за осъществяване на контрол могат да надвишат 
ползата от намалението на риска.

Остатъчен риск -  това са рискове, които не могат да бъдат елиминирани напълно.

Защитни средства за неутрализиране на рисковете:
Приемане на риска - когато нивото на риска е приемливо. В такъв случай фирмата не 

смята за целесъобразно да прилага каквито и да било мерки по отношение на такива 
рискове. Такава реакция ще е възможна само, ако определени рискове имат ограничено 
(незначително) влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на 
действия превишават потенциалните ползи. Такива рискове ще бъдат наблюдавани 
постоянно.

Избягване на риска - това е пълното отстраняване на източника на риск. Някои 
рискове могат да се намалят или ограничат до приемливо равнище единствено чрез 
прекратяване на дейността. Прехвърляне на риска е действие по прехвърляне на 
отговорността за риска на трети лица (например на доставчик на оборудване или 
застрахователна компания), без да е отстранен източникът на риск. В случаите на 
застраховане възникват допълнителни разходи, но значително намалява показателят 
„влияние на риска".

Ограничаване на риска - това е избор и внедряване на мерки по снижаване ца 
вероятността от понасяне на загуба. Това е най-често срещаната реакция, която се



прилага. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло 
избегнат/прехвърлен. Ще се въведат контролни дейности, предоставящи разумна 
увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта 
на риска и въвеждането на контролните дейности.

Риск Веро
ятност Ефект Превантивни мерки Мерки за 

отстраняване
АДМИНИСТРАТИВНИ РИСКОВЕ

Риск - Забавяне 
на стартиране 
изпълнението на 
договора по 
причини, 
независещи от 
Изпълнителя

ниска нисък

Гъвкав подход от страна на 
Изпълнителя по отношение на 
работния екип, чиято основна част 
е постоянно трудово ангажирана, а 
с членовете на останалите екипи 
Изпълнителят работи по 
съвместни други текущи обекти. 
Това гарантира хомогенност и 
неизменяемост на екипа, което 
гарантира започването на работа 
от страна на Изпълнителя веднага 
след подписване на договора (след 
получилото се забавяне).

Поддържане на 
трайни работни 
взаимоотношения с 
всички
специалисти от 
екипа на 
Изпълнителя и 
поддържане на 
постоянен контакт 
с Възложителя до 
момента на 
стартиране.

Риск - Промени 
в предварителни 
условия на 
договора, 
произтичащи от 
промяна на 
нормативната 
уредба,
взаимоотношен 
ията с
изпълнители

ниска среден

Гъвкав подход от страна на 
Изпълнителя и съобразяване на 
всички промени към датата на 
приключване на проекта. 
Ежедневен
мониторинг на всички новости в 
областта на съответните 
нормативни изменения в рамките 
на периода за изпълнение на 
договора като Държавен вестник и 
др. подобни официални 
източници).

Проект за
изменение на
договора с цел
взаимно
удовлетворение на
страните по
договора или
предложение за
прекратяване на
последния по
взаимно съгласие с
установяване на
разходите по
извършените ДО

момента работи.
Направа на
допълнително
проучване за
получаване на
необходимата
информация и

Риск - Забавяне 
при
предоставяне на 
изходна
документация и 
данни,
необходими за 
изпълнението на 
договора

ниска среден

Подробно запознаване на 
Изпълнителя с изготвените 
планове и технически решения за 
обекта.

данни, необходими 
за изпълнението на 
договора.

-V



използвайки
специалисти
съответните
експлоатиращи
дружества
компетентни
органи.

от

и

Риск
Затруднения, 
закъснения или 
не получаване 
на информация/ 
данни,
необходими за 
изпълнението на 
договора от 
съответните 
компетентни 
органи в
процеса на 
изпълнение на 
договора

ниска нисък Подробно запознаване на 
Изпълнителя с изготвените пла

Направа на
допълнително 
проучване за
получаване на 
необходимата 
информация и 
данни, необходими 
за изпълнението на 
договора, 
използвайки 
специалисти от 
съответните 
експлоатиращи 
дружества и
компетентни 
органи.

Риск
Затруднения и/ 
или
закъснения при
получаване
на
необходимите 
разрешителни и 
съгласувателни 
документи

ниска нисък

Стриктно спазване на 
предварително определените 
срокове в границите за изпълнение 
на проекта. Правилен избор на 
екип, който гарантира качествено 
изпълнение на проекта. 
Непрекъсната комуникация с 
представители на Възложителя, 
централната и/или местна власт. 
Редовни срещи на Изпълнителя с 
представителите на органите, 
които издават необходимите 
разрешителни и съгласувателни 
документи, с цел тяхното 
информиране за хода на 
проектните работи.

Предприемане на 
незабавни 
конкретни действия 
в предписанията/ 
изискванията на 
съответните власти.

Риск - Липса на
сътрудничество
между
заинтересованит 
е страни в 
рамките на

ниска среден

За осигуряване на добро и 
ефективно
сътрудничество Изпълнителят има 
за цел да ангажира Възложителя 
от началото на процеса по 
предоставяне на услугите. Сред

Молбите за 
съдействия ще 
бъдат представяни 
навреме, за да се 
осигури достахъчнр 
време за



проекта персонала ще бъдат предизвикани 
заинтересованост и отговорност 
посредством разпределение на 
задачите и чрез консултация по 
време на процеса по вземане на 
решения.

подготовка.

Риск - Забавяне 
при одобрение 
на работния 
проект, което 
може да
възпрепятства 
нормалния и 
навременен 
напредък на 
задачите на 
изпълнителя

ниска среден

Регулярна и своевременна 
комуникация с отговорните 
фактори на СБР -  НК ЕАД и 
филиал Банкя и
с цел тяхната постоянна 
информираност в процеса на 
работа - т.е. те ще бъдат 
информирани и подробно 
запознати за всички детайли преди 
разглеждането на възникнал казус, 
ще имат предварително собствено 
становище и всички техни 
забележки ще бъдат 
отразени в работния проект).

ТЕХНИЧЕСКИ РИСКОВЕ

Риск - Липса на 
информация или 
недостатъчна/не 
пълна
информация, 
необходима за 
изпълнение на 
задачите

средна висок

Дублиране на източниците на 
информация (т.е. за всеки 
индикатор или тематична област 
се залага алтернативен източник 
на информация); Частично 
дублиране на експертната работа 
по събиране и анализ на 
информацията; По време на 
началната фаза вече ще са събрани 
данни във връзка с 
предварителната; Липсващата 
документация ще бъде 
своевременно идентифицирана и 
осигуряването й / подготовката й 
ще бъде започната без забавяне: 
По подобен начин документацията 
с противоречия ще бъде 
идентифицирана и ще бъде 
направена справка и пояснение 
със съответните институции. В 
случай, че съответните данни са 
налични само на хартиен носител, 
тези документи ще бъдат 
дигитализирани, както е

Ангажираните със 
събирането на 
информация 
експерти взаимно 
да допълват и 
контролират 
данните 
едновременно



необходимо и ще бъдат 
обработени до такава степен, че да 
могат да бъдат ефективно 
използвани при по-нататъшната 
подготовка.

Риск -
Недостатъчна
информация от
някои от
заинтересованит
е страни в
рамките на
проекта по
време на
изпълнение на
дейностите на
настоящата
процедура

Риск - Недостиг 
на финансов
ресурс за
изпълнение на
своевременни
плащания за
текущи и
оперативни и
разходи поради
забявяне на
авансовото
и/или междинни
плащания от
страна
Възложителя

на

малка среден

Навременно начало на 
запитванията до съответните 
доставчици на комунални услуги 
за изискваната информация и в 
случай, че няма такава -  направа 
на собствени проучвания. 
Предоставяне на пълномощно за 
събиране и използване на данните 
от различните институции, като е 
необходимо съответните местни 
компетентни органи на 
подпомагат Изпълнителя винаги, 
когато възникват проблеми от този 
характер.

Ангажиране 
ръководството на 
Възложителя за 
съдействие по този 
проблем. Възлагане 
на външни
специалисти по 
отделните 
специалности 
задачата за
събиране на
необходимата 
допълнителна 
информация, 
необходима за 
целите на
проектирането.

ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

ниска висок

Положителният резултат от 
дейността на Изпълнителя зависи 
в голяма степен от възможността 
да осигури навреме и при

параметри 
от собствени 

оборотни средетва. 
ще планира 

финансиране.

приемливи 
финансиране 
вложени и 
Дружеството 
своевременно
Предвид факта, че имаме приходи 
от други обекти в процес на 
проектиране към момента, 
евентуална краткосрочна забава на 
плащанията по договора от страна 
на Възложителя не би попречило 
за успешна реализация на проекта 
в срок.

Предвиден 
собствен ресурс от 
оборотни средства 
в кратък срок за 
спомагане 
изпълнението на 
обекта.

Риск - Рискове, 
свързани с 
възникване на 
допълнителни 
и/или

В офертата 
съответни

са предвидени

ниска висок извънредни разходи за тези услуги 
на база предварителен опит по 
подобни проекти с подобни

Употреба на
предварително 
заложения бюджет 
за непредвиден!! 
разходи



непредвидени условия. Редовно следене на своевременна
разходи. разходите на обекта и ранното реакция за
свързани с идентифициране на изпълнение
изпълнение на непредвидените допълнителни предмета на
договора разходи. Използване на изцяло 

собствена материална база, 
софтуерни продукти и основен

договора.

изпълнителски екип.

Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с 
осъществяваните строителни работи

При изпълнение на строителните работи в Блок Б, Блок В1 и Блок В2 на „СБР -  НК“ 
ЕАД филиал Банкя няма да се възпрепятства и да се причинят неудобства за хората и 
транспорта. Няма да бъдат затруднени по време на строителството живеещите и работещите 
в близост до обекта. Ще сведем максимално негативните въздействия на строителните 
работи чрез следните мерки:

• Специално внимание ще се обърне на обозначителните табели и други публични 
мерки. Ще бъде поставена голяма табела, която да посочва наименованието на обекта, 
стойността му, финансиране и др., монтирана на входа на обекта.

• Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до 
минимум.

• Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на 
материали и строителни дейности.

• Ще се използват съществуващите възможности на преминаване, вместо да се 
създават нови такива.

Внимателно ще се планират придвижването и строителните дейности, 
транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

• За избягване на затруднения при тесни и по-натоварени улици, ще се предприемат 
облекчаващи мерки. Такива мерки са:

- информиране за съществуващите райони на работа;
- внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни 

маршрути;
- избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на 

материал.
• Ако е необходимо по време на изпълнение на строителството заемане на площи 

около парцела, спиране на достъпа и ползването на определени зони за извършване на СМР, 
предварително ще изготвим план и ще съгласуваме заемането на тези площи с Възложителя, 
Инвеститорския контрол и компетентните органи.

• Строителните дейности ще се изпълняват по време на нормалните работни часове 
и в дни, съгласно одобрената работна програма. Ако се наложи временно да се извършват 
строително-монтажни работи в извънредни часове, изпълнението им ще се съгласува 
предварително със строителния надзор и инвеститорския контрол/възложителя.

• Осветление на работните места и временната база.
• Шумните процеси и дейности, отново след съгласуване с Възложителя, ще се 

извършват в определено време.



• Всички предупредителни табелки ще са на български език и в еъответетвие с 
местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно 
ще се осигури с временни знаци.

• Изпълнителят ще предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради. 
Изпълнителят ще осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Няма 
да се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

• Изпълнителят веднага ще подаде сигнал за тревога на местните власти и 
Инвестоторския контрол, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на 
работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства 
или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия. Изпълнителят ще 
упражнява предпазните мерки за безопасност и ще се придържа към всички инструкции, 
издадени от местните власти и Инвестоторския контрол.

МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ
Всички вложени материали в процеса на строителство ще са нови.
Ще се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или 

добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, ще се 
разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на 
Договора, като ще отговаря на следните условия:

-  Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението 
на Инвеститорския контрол трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал 
или артикул. Ще подсигурим готови наличности от същото качество и достатъчно 
количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите ще отговарят на 
спецификацията, ще са съвместими с проекта и употребата им няма да налага допълнителни 
работи или да изисква промени в работата на който и да е друг Контрактор;

-  Допълнително като Изпълнител ще преработим и предоставим за одобрение на 
Инвестоторския контрол всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;

-  Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от 
Договора ще бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава 
замяна или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има правото да 
анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди за наша сметка отстраняването 
на такава работа и заменянето й с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да 
оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от 
Изпълнителя;

-  Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени, 
монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, 
освен ако не е упоменато друго.

-  Като Изпълнител ще носим отговорност за подсигуряване на материали, 
отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са 
определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че 
същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция, или



други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на 
Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя;

-  Ще сведем до минимум продължителността на складиране на площадката на 
материали и оборудване, като планираме доставките, така че да съвпадат с нуждите на 
строителството. Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на 
материала. Ще се следи за опазването им в склада и на строителната площадка. Няма да 
съхраняваме на площадката ненужни материали или оборудване.

Като Изпълнител ще:
• организираме така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат 

безопасността на хората;
• окачим и спазваме обозначителните табели, указващи разрещената тежест на 

товара върху платформите;
• изискваме от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, които ще спазваме.
Материалите ще се доставят на строителната площадка при спазени следните 

условия:
• Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за 

складиране на площадката;
• Инвеститорския контрол е установил и одобрил мястото, където ще се 

складира материала.
Разполагаме с квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и 

строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.
Изчисления
Ще предоставим (при необходимост) за преглед и одобрение на Инвестоторския 

контрол изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, 
предоставен от Възложителя.

Работни срещи
Ще провеждаме работни срещи на интервали, определени от Възложителя. При 

необходимост ще се организират и допълнителни срещи.
Фотоснимки
Като изпълнител ще подсигурим снимков материал. Ще се заснемат строителните 

площадки преди започване на работа. Снимки ще се правят в процеса на изпълнение на СМР 
и през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работата.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, КОНТРОЛ НА
КАЧЕСТВОТО

„ЕКОДИН“ ЕООД ще започне изпълнение на строителните дейности по договора със 
„СБР-НК“ ЕАД след писмено разрешение от страна на Възложителя за започване на 
ремонтните работи.

За изпълнение на поръчката с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в 
стационарната база на "СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя“ е подготвена стратегия^^жеятсто да



съответства на техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят е 
мобилизирал екип от експерти за изпълнение на този договор, които притежават опит и 
познания в еъответната област, даваща възможност за успешното и качествено изпълнение и 
поетигане на необходимите резултати по проекта.

Под прякото ръководство на ръководител екип на обекта ще се осъществява доставката 
на строителни материали и елементи е товарен автотранепорт на предвидените и обозначени 
за целта места.

V

■/

За изпълнението на проекта в организационната структура са включени:
Ръководител на екип 
специалист доставки 
специалист контрол на качеството 
специалист координатор по безопасност и здраве 
ПТО
Инженерно-технически екип по отделните части СМР 

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

епециалисти и работници по изпълнение на пълния обем на поръчката.
^ Формулира целите и оеновните задачи по изпълнение на всички дейности.

Разработва заедно със специалистите от ГПУП и ръководителите на 
съответните дейности Работна програма.

Контролира изпълнението и разработването на общи и детайлни графици и 
плановете по качеството.

Контролира работата на специалистите по поетоянна обезпеченост на 
изпълнителски персонал, неговата готовност, техническа съоръженост, мобилност, мерките 
за безопасност.

Контролира изпълнението на всички дейности по транспортиране, монтаж и 
нападка от обема, включен в работния проект.

Контролира заявяването, доставката, заскладяването на необходимите 
материали, инструменти, оборудване.

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

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

Организира и контролира работата е 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 качеетвото за 
проекта и координира инспекции, проверки и опити.

Отговаря за вземането на точни, бързи технически решения, когато се появят



Технически ръководители по части
Да са запознати подробно с проектната документация на строежа и е проекта за 

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

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

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

Да са запознати със стандартизационните документи по отнощение на 
материалите и изделията, които ще се влагат в строеж или работите, които ще ръководят, 
както и заедно с това е 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.

Да са запознати с правилата по безопасност на труда и санитарно-хигиенните 
изисквания при изпълнение на СМР, противопожарните изисквания, условията и 
изискванията за опазване на околната среда.

^ 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 
цялоетната 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 персонал;
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 ръководи, 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 на 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;
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 доставки
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 доставките на стоки и материали.

Ръководи и организира дейността по разработване дългосрочни и оперативни 
графици по доставката на стоки и материали по вид и количество.

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 стоките и материалите;

^ Участва при разработването и внедряването на мероприятия по повишаване 
ефективността на използването на материалните ресурси или за тяхната замяна;

^ Участва при разработването на нормативи за използване на складовата база и 
на нейната организация;

^ Ръководи организацията на получаване, съхранение, отпускане и отчитане на 
стоки и материали и утвърждава реда тяхното документиране;

Предлага налагащи се промени в сключените договори за доставка на стоки и



/  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.
/  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;
v' 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
^ 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;
v' 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;

Отговаря за нормалното функциониране на системите за здравословни и 
безопасни условия на труд;

^ Носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и 
професионални заболявания;

Отговаря за безопасността на труда при използване на машини и съоръжения.

За изпълнение при поемане на ангажиментите си, експертите на Изпълнителя ще 
осъществяват и поддържат близки контакти и сътрудничество с представители на 
Възложителя, централни и местни ведомства свързани с изпълнение на целите и дейноетите 
по проекта.

Необходими аспекти за успешното изпълнение на проекта;
Оптимално използване на материалната база;
Оптимално използване на експертните познания и опит на екипа;
Наблюдение на изпълнението на дейностите за съответствие на договорения 

план-график, както и осъществяване на контрол върху качеството на извършваните 
дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;

Информиране за всички потенциални проблеми на Възложителя, коити могат 
да възникнат в хода на изпълнението и представяне на адекватни и рационални



решения за тях, както и съгласуването им с Възложителя и останалите заинтересовани 
страни;

Методи и действия за управление на външната комуникация
Външните линии на комуникация са дефинирани от участниците в проекта съгласно 

ЗУТ и Проекта за договор:
• Възложител -  чрез упълномощени представители на ръководството на СБР-НК 

ЕАД и филиал Банкя за осъществяване на инвеститорски контрол;
• Контролни органи -  държавни и общински чрез свои представители, 

експлоатационни предприятия и др.
• Планирана и текуща комуникация.
• 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 неформална.

Ръководителят на екипа (или упълномощено от него лице) ще подписва всички 
изходящи писма.

Кореспонденцията на договорни, финансови и процесуални въздействия или влияния 
върху графика за изпълнение трябва да бъде подписана от ръководителя на екипа.

Ръководителят на екипа е отговорен за външната, както и вътрешна координация (или 
упълномощено от него лице) в срещи, преговори.

При текущ контол 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.

Редовни отчети по изпълнението на изпълнение на възложените СМР, ще бъдат 
представени на Възложителя от започването на срока.

Приемане на изпълнената работа ще се осъществява по предварително одобрени 
процедури.

Съгласуването на изпълнението с Контролните органи и представителите на 
Възложителя ще се осъществява по предварително одобрени процедури.

Ръководителят на екипа /или упълномощено от него лице/ ще представлява 
Изпълнителя в текущи съгласувателни разговори, срещи, преговори с Контролни органи. За 
това представителство ще се разпише предварително процедура е Възложителя.

Контрола по изпълнението на специфичните изисквания за качество описани по- горе, 
както и на правилното изготвяне на документацията са задължение на техническите 
ръководители по различните специалности и на снабдителите.

Контрола по изпълнението на процедурите е на съответните длъжностни лица.
Контрола по цялостната система за управлението на качеството е ангажимент на 

ръководството на дружеството.

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СМР 
Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на видовете 

работи се осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията 
на проекта.

По време на изпълнението на шпакловъчните работи се следи за следното 
повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без пе



разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващите инстрзтиенти. 
Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими 
дефекти.

Контролът за съответствието с проекта и нормативните изисквания при изпълнение на 
подовите замазки включва проверка на основата и основния пласт замазка като се следи за: 
отклонение от хоризонталната или проектна равнина; наклоните към сифони, канали, 
барбакани и др.; дебелината на полаганата замазка; неравноетите на повърхността (издатини, 
вдлъбнатини); наличие на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи ее и замръзнали места.

Не се допуска приемането на дограма за отварянето и затварянето на която е 
необходимо прилагане на усилие по-голямо > 2N и обковът на която е повреден.

Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по-големи 
от допустимите за еъответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви 
замърсявания. Преди започване на облицовката се прави проверка на вида на основата, 
размера на неравностите, вертикалните и хоризонтални отклонения; наличието на соли 
(избивания) или петна от боя, битум и др.; пукнатини (направление, характер, размери и др.); 
наличие на гладки и непригодни за облицоване плоекости; влажни или мокри петна и 
участъци; омаслени площи; замръзнали или повредени от мраз участъци; наличие на гипсови 
части или мазилки по основата. При констатация на посочените нередности и ако основата 
не отговаря на изискванията в проекта, облицовъчните работи се спират до отстраняването 
им.

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

Контролът по приемането и полагането на дейностите по вертикалната планировка: 
армировката в кофража се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол 
при доставяне на закотвените армировъчни изделия в съответствие с работния проект и 
външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и укрепването на 
армировката.

Контролът по приемането и полагането на бетоновите смеси на строителната 
площадка се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при 
доставяне на бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните процеси 
по време на полагането, обработката и отлежаването на бетона.

Пряк контрол при полагането в кофражните форми, вибрирането и поливането на 
положения бетон упражнява и бригадира на звеното зидаро-кофражисти.

Техническия ръководител съблюдава за изпълнението на проекта и подготвените за 
изолиране повърхности преди полагане на първия пласт на изолацията, всеки пласт на 
топлоизолацията преди полагане на следващия, необходимото дюбелиране на 
топлоизолацията преди полагането на шпакловката, грунда, боята или мазилката. Особено 
внимателно ще се следи за наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната 
конструкция.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР 
При окончателното приемане се проверява:

Видът и показателите на вложените материали, изделия и полуфабрикати; 
Свидетелствата за качество на материалите и изделията, предадейи от



производителите;
Констативните актове за скрити работи на съответния вид работа;

Приемането на изпълнените работи ще се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, 
Наредбите към него и окончателния доклад на строителния надзор.

Проверка на обекта от представители на Възложителя за текущо или окончателно 
приемане на завършени видове работи ще става в присъствие на Изпълнителя. Необходимите 
измервания и проби, както и актове и протоколи, съставени съгласно Наредба № 2 и Наредба 
№ 3 за завършените СМР ще бъдат за наша сметка. Ще уведомяваме Възложителя за датата, 
на която са завършени всички видове дейности, подлежащи на закриване.

Спепиалист осигуряване на качеството -  основни задължения и отговорности за 
периода на изпълнение на строителните дейности :

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 на „ЕКОДИН“ 
ЕООД 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.

✓
✓

✓

✓

✓

Ще представим на Възложителя технологични инструкции за монтаж на 
оборудването, работни инструкции за работа с преносими, подемни, транспортни и др. 
съоръжения.

След приключване на отделните видове СМР ще се направят и протоколират 
съответните измервания и изпитания, съгласно наредбите.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазвани всички изисквания, като 
своевременно ще бъдат попълвани всички формуляри и дневници, касаещи целия обем на 
изпълнение.

По отнощения на всички аспекти на строително-инвестиционния процес ще 
изпълним всички условия, а именно:

- ще осигурим необходимите условия за работа на работниците, техническите лица и 
специалисти, както и недостъпни за външни лица, помещения за складиране на материали и 
оборудване /при съгласувана възможност -  в някои от помещенията на сградите за ремонт/.

- ще осигурим индивидуално захранване с ел. ток и вода, както и самостоятелно 
отчитане на ползваните енергийни ресурси;



- стриктно ще следим да не се допусне струпването и престояването на строителни 
отпадъци безразборно, като своевременно ще ги събираме, натоварваме и извозваме до 
определеното депо.

- ще приложим 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 отнощение опазване на здравето и работоспособността на 
работниците

- 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.

- ще бъде изготвен дневник на обекта и заповедна книга, които ще се съхраняват през 
цялото време на обекта за вписване на промени, инструкции, измервания и др. от 
участниците, ангажирани с изпълнението на договора;

- ще се изпълнява работна програма -  ще се спазва календарен строителен график 
като видове СМР и продължителност на същите. Програмата ще се спазва без да пречи на 
обществения ред, няма да се предизвикват инциденти, както и ще се следи стриктно за 
опазване на околната среда, няма да се вдига повече шум от нормативно допустимото.

При установяване на изпуснати подробности в спецификациите и останалите 
документи по договора, необходими за пълното разбиране на дейността или съществуващи 
различни и противоречащи си инструкции Изпълнителят ще уведоми Строителния надзор 
или инвеститорския контрол от страна на СБР-НК ЕАД и след получаване на писмени 
инструкции ще продължи дейността си, изключвайки възможността за пропуски и 
несъответствия.

„ЕКОДИН“ ЕООД ще отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в 
резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на 
изпълнение на строителството.

Ще ограничим своите действия само в рамките на обекта, чиито граници са 
определени от Възложителя.

За достъп до обекта целия персонал ще бъде запознат със специфичните изисквания 
на ръководството на „СБР-НК“ ЕАД -  филиал Банкя и ще бъде задължен да ги спазва.

Ще изготвим организационен план, който ще осигури представа за провеждането на 
строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на Протокол 
образец 2 за откриване на строителната площадка до деня на предаване на изпалнения обект 
с подписване на Констативен акт образец 15.

Строителната площадка за изпълнение на обекта ще се обособи и оборудва, след 
съгласуване с Възложителя, както следва:

• Вход -  изход за строителна механизация;
• Временна площадка за складиране на материали, използвани по време на 

строителството. Е1а временния склад ще бъде организирана физическа охрана от 
Изпълнителя;

• Фургон склад за съхраняване на строителна техника и строителен инвентар;
• 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.



Могат да се използват и избрани от техническия ръководител помещения, 
съгласувани с ръководството на филиал Банкя, отговарящи на съответните 
изисквания за безопасност;
Фургони съблекалня за изпълнителския състав;

Контейнери за строителни отпадъци, като ще бъдат уточнени местата за извозването 
им;
Химическа тоалетна;
Инвентарна умивалня;
Площадка за почистване на механизацията;
Противопожарно табло. За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с 
пожарогасители и друг вид 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 предпише 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;

Временно ел. табло;
Осветление -  трайно стабилизирано;
Информационна табела. Информационната табела предварително ще бъде 
съгласувана с Възложителя и ще съдържа наименованието на обекта и участниците в 
строителния процес. Същата ще бъде поставена на входа на обекта;
Ограда на обекта. Ще бъдат поставени предпазни заграждения (временни огради само 
където е необходимо) и предупредителна сигнализация.

През подготвителния период ще изпълним следното;
- разработване на Работна програма с технологични инструкции за изпълнение на

СМР;
- уточняване на всички подземни комуникации и обозначаването им трайно на обекта;
- обособяване на временни площадки за складиране на строителни материали и инвентар, 

след уточняване с Възложителя;
- обособяване на временни площадки за настаняване на екипа на Изпълнителя за всеки 

обект, след уточняване с Възложителя;
- уточняване местата за извозване на строителни отпадъци.

За изпълнението на строителството ще предприемем следните действия:
- поставяне на предпазни заграждения (временни огради при необходимост) и 

предупредителна сигнализация, информационна табела;
- организиране на временна база, склад за временно съхранение на материалите, 

монтажни площадки и междинни бази;
- транспортиране на товари до постоянните или временни складове за съхранение, 

монтажни площадки
- разтоварване на материали, оборудване, техника и др. на приобектната площадка;
- обезпечаване на санитарно-битовргге условия за работниците и ИТР.
Временните площадки за складиране на материали, използвани по време на 

строителството ще се обособят след предварително съгласуване с Възложителя.



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. Временният офис ще бъде отстранен след приемането на 
обекта.

При изпълнение на СМР Изпълнителят ще вземе всички мерки и ще предприеме 
всички действия, относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други 
подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично 
ще уведомява компетентните дружества за времето на 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 компетентните власти.

Подходни пътища, безопасност на движението и обществена безопасност:
• Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа пътни знаци, лампи, бариери, 

огради, сигнали за контрол на движението и други мерки, които ще са необходими по време 
на строителната дейност, е цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта.

• Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в 
която 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 площадка с вода, електричество и строителни материали:
Водоснабдяване - Изпълнителят 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 съществуващите водопроводни връзки.

Електроснабдяване - цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде 
осигурено от Изпълнителя. 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 строителни 
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.

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. Като временна тоалетна може да се ползват съществуващи, 
съгласувано с Възложителя.

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

Организационни мерки за безопасност и технически мерки за безопасни условия на
труд

По осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд -  ще приложим всички 
законнообосновани мерки за осигуряване на минималните изисквания по ЗБУТ съгласно 
Наредба № 2/22.03.2004 г., както по обезопасяване на строителните дейности, така и по 
отнощение опазване на здравето и работоспособността на работниците, като за същите ще 
осигурим работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа със скеле и по покриви, 
сезонно подходящо работно облекло, ръкавици, индивидуални и колективни средства за 
защита и др. 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.

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и др)Т' 
вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

Информационни табели ще бъдат поставени на видни места на входа на обекта.
По посока на движението по капиталните пътища ще бъдат поставени указателни 

табели за насочване и указване достъпа до 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.

Класифициране на опасностите;
1/ Падане от височина 
2/ Удар от падащи предмети 
3/ Неправилно стъпване и удряне 
4/ Поражение от електрически ток
5/ Пресилване при пренасяне на материали и монтажна работа 
6/ Други опасности

са:

Основни организационни мероприятия по ЗБУТ:
Основните и задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия

Всички лица на строителната площадката (работници, ИТР или посетители) да 
са с предпазна каска.

Не се допускат на работа не инструктирани за конкретния вид дейност
работници.

Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да 
са заземени по съответния нормативен ред.

Всяко действие, което би създало проблеми по ЗБУТ се съгласува с технически 
ръководител и координатор по ЗБУТ.



За изпълнение на всеки вид работа свързан е 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.

Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите 
парапети, прегради, капаци и др. 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:
Осигуряването на ел. захранване за строителните нужди ще се уреди от Възложителя. 

Захранването ще се осъществява от съществуващите главни табла (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 съществуващия 
водопровод, без да са необходими специални разрешителни от В и К.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават в предоставени от Възложителя 
помещения. Ще ее ползват съществуващите тоалетни в еградите и доставените химически 
такива.

Складове за материали ще се обособят в предвидени и съгласувани за целта складови 
площи.

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

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

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

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

При ръчно извършване на разрушителни работи да се ползват ръкавици и предпазни
очила.

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите. За тази цел 
се използват кранове, подемници, закрити улеи или други приспособления и опаковки.

При изпълнението се предвижда малогабаритна строителна техника: ъглошлайф, 
перфоратор, къртач, бормашина, поялник за лепене на водопроводни тръби, винтоверт, 
подвижен трион, циркуляр и др.

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 етроителна 
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 на захранващия кабел и да 
не се допуска недопустим такъв. С ел. оборудването да работят само обучени квалифиц!



и преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж работници. 
С приключване на работния ден всички удължители се прибират и временните табла се 
обезопасяват.

Техническият ръководител и КБЗ следят за временно укрепване на дограмата и 
уплътняването с полиуретанова пяна.

Основни мероприятия по БТ:
Ще се спазват всички изисквания при работа с електрически ток, инструментите да 

бъдат с изправни кабели, щепсели и заземени.
Всички електромотори, ел. съоръжения, вибратори и други ще се поддържат в пълна 

изправност. Всички 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 извърщва от правоспособни ел. 
техници. При разкриване на ел. кабели и съоръжения

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 - работно 

облекло, обувки, ръкавици, каски и ако се налага предпазни очила.

Ликвидиране на пожари и аварии:
Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на 

строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише 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.

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

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

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

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

време на изпълнение на работни операции;
Наличието на заповед по чл. 67/3/ от Наредба № 2;
Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта 
на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2- 
6 на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите.

Местата със специфични рискове и изисквания по БЗ за строежа са



Работа по вътрешно скеле;
Придвижване и работа край отвори;
Работа с подвижни платформи и бояджийски 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 
^  Временни ел. проводи по площадката;

Електрожени;
Скеле за работа на височина.

Гарантираме качество на изпълнените СМР и със стриктното прилагане на мерките, 
съгласно въведените в „ЕКОДИН“ ЕООД системи за управление на качеството, околната 
среда и условията на труд: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

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 Банкя 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 10 % 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: 21.04.2016 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: КОСТДДИН

Подпис (и печат):

GB
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