
ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

с предмет: „Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“
ЕАД, филиал Сандански“

Настоящата оферта е подадена от Гражданско дружество „ КРЕОН”, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „ Черни връх” 73, представлявано от 
инж. Николай Георгиев Метев, в качеството му на Управител.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нащата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Изграждане на вътрещен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, филиал 
Сандански“

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на възложителя, 
заложени в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при 
следните условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 95 (деветдесет и пет) календарни дни, считано от 
датата на предаване на строителната площадка.
2. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд.

3. Предлагаме следната Организация на персонала при изпълнение на поръчката 
{участникът следва да представи описание на организацията на персонала, който 
участникът ще използва за извършване на услугите — предмета на поръчката, което 
подлелси на оценяване съгласно утвърдената Методика за определяне на 
комплексната оценка на оферта):

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Образец

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Обектът, предмет на настоящата поръчка, представлява изграждане на 
монолитна сграда със стоманобетонова конструкция с предназначение - басейн за 
подводна гимнастика към базата на „СБР-НК" ЕАД, филиал Сандански. Съгласно 
изготвените проекти, сградата се състои от две нива - сутерен и основно помещение, 
свързани със стоманобетонови стълбища. Покривът е плосък - ст. бетонова плоча с 
бордове и изолации. Сградата е проектирана с връзка към съществуващата в момента 
сграда, от която ще има достъп до басейна. В сутерена на кота -3.60 е поместено дъното 
на басейна, помещение за реагенти, помпено помещение и стълбищните клетки. 
Основното помещение е на кота -1.20, като достъпът до него е от съществуващата 
сграда и от вънщния терен, а покривната плоча - на кота +2.80.



Целта на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, е цялостно 
изпълнение на обекта, както следва:

> изграждане конструкцията на сградата;
> монтаж на предвидените в проекта ВиК, Ел и ОВК инсталации;
> изпълнение на всички видове довършителни и изолационни работи;
> оборудване на басейна с всички необходими прибори и автоматика.

В рамките на изброените цели, съгласно Техническата спесификация на 
Възложителя, са предвидени за изпълнение следните видове СМР:

• земни работи - механизирани и ръчни изкопи, извозване на земни маси на депо и 
извън обекта, обратно засипване със земя и инертни материали - баластра и 
пясък, уплътняване;

кофражни работи основи, колони, рандбалки, греди и плочи; 
армировъчни работи основи, колони, рандбалки, греди и плочи; 
бетонови работи основи, колони, рандбалки, греди и плочи; 
тухлена зидария сутерен и първи етаж; 
доставка и монтаж на дограма;
хидро и топлоизолационни работи основи, басейн, плочи и покрив; 
вътрешни мазилки и шпакловки; 
настилки и облицовки; 
бояджийски работи; 
железарски работи; 
направа и разваляне тръбно скеле; 
външна вароциментова и минерална мазилка; 
монтаж на ВиК инсталации; 
монтаж на Ел инсталации; 
монтаж на ОВ инсталации; 
доставка и монтаж оборудване басейн.
Освен заложените в Техническата спецификация на Възложителя СМР, ще бъдат 

изпълнени оше:

• организация и подготовка на площадката съгласно Плана за безопасност и 
здраве - временно строителство, обезопасяване и сигнализиране;

• след приключване изпълнението на СМР - почистване на сградата и площадката 
от строителни отпадъци и извозване на определеното в Протокол обр.2 депо;

• насипване и възстановяване на площадката около сградата съгласно посочените 
в проектите коти.
Анализът на проектната документация и изискванията на Възложителя за 

осъществяване на този проект налагат създаване на организация на строителния 
процес, която ще позволи качественото и своевременно изпълнение на обекта в 
указания срок, при отчитане на ограниченията и възможните рискове за изпълнението и 
при възможно най-пълноценно използване на ресурсите.

2. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Най-общо етапите на изпълнение на СМР могат да бъдат определени по следния
начин:



2.1. ЕТАП 1 ; „ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА"

2.1.1. Организационни мерки.
В този етап се включват предприемане на организационните мерки, необходими 

за получаване на разрешение за отпочване на строителството, а именно:
> Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора;
> Представяне на Възложителя и Консултанта името и сведения за лицето, което 

цредлагаме да назначим за „Представител на Изпълнителя";
> Представяне на всички необходими застраховки;
> Ще се извършат всички необходими дейности съгласно Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството), регламентирани за започване на обекта, като:

• Разрешение за строеж;
• Получаване на указание от Възложителя за „дата на започване”, подписване на 

Протокол Образец 2;
• Заверка на Заповедната книга за строежа.

Освен тези мерки. Изпълнителят прави своя организация на необходимите 
вътрешни документи и срещи, като:

• изготвя планове за аварийни ситуация и ликвидиране пожари или аварии, план 
за евакуация, изготвя Оценка на риска и Програма за преодоляване на риска;

• организира срещи с представителите на РСПАБ и КАТ за уточняване на техните 
изисквания;



• актуализира Плана за безопасност съобразно конкретната организацията на 
движението с указани дати на започване;

• организира срещи с представителите на Възложителя и обмен на координати;

• организира среща с Консултанта -  строителния надзор.

2.1.2. Подготовка на строителната площадка :

• Уведомяване на ползвателите на съществуващата сграда за стартирането на 
строително-монтажни работи по изпълнение на проекта, с цел за осигуряване на 
достъп до сградата и освобождаване на зоната на изпълнение на работите;

• Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;

• Осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя;

• Пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата 
на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и 
инструктаж по ЗБУТ;

• съдействие за почистване на площадката от временни материали;

• поставяне на предвидената сигнализация и маркировка.
В участъка на изпълнение на СМР се изграждат предпазни заграждения и 

предупредителна сигнализация съгласно Наредба №3/16.08.2010 г.; поставят се 
предупредителни знаци и табели за обозначаване на подходите, а през нощта - 
сигнално осветление. Предпазните заграждения и предупредителната сигнализация се 
изграждат в пълно съответствие с разработен проект и разпоредбите по организацията 
на движението по време на строителството и по безопасността на труда.

Зоната на изпълнение трябва да бъде винаги защитена и обезопасена от достъп 
на вънщни лица и транспортни средства, за цялото време на извърщване на 
строителните дейности.

2.1.3. Дейности по обособяване на временна строителна база:
За изпълнение на всички дейности в строителството Участникът ще организира 

временна строителна база.

• Подписване на договор за охрана на складовата база и строителната площадка в 
неработни часове и почивни дни, както и охрана на заградени временни изкопи;

• Осигуряване на складова база за съхранение на доставени материали и 
оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на 
материали;

• Транспортиране на техника до строителната площадка;
• Доставка на първите количества материали, необходими за първия етап от 

изпълнението;
• Инспекция от Консултанта на доставените материали;
• Уточняване е Възложителя на местата за депониране на стр. отпадъци и др. и 

получаване на разрещение за използването им;
• Искане и получаване на разрещение от Възложителя за движение на строителна 

техника в участъци е ограничен достъп;

Разпределението на временната строителна база се показва в разработеният 
проект по организация и изпълнение на строителството. Базата е оборудвана със 
следните елементи:



КПП контейнер
Съблекалня контейнер
Закрит склад контейнер
Временна канцелария контейнер
Тоалетни химически
Открит склад и площадка за механизация и с насип от
автотранспорт баластра
Контейнери за отпадъци
Временна ограда

2.1.4. Складиране и охраняване на оборудване и материали:
За свеждане до минимум на продължителността на складиране на площадката на 

материали и оборудване се предприемат всички мерки, като планираме доставките 
така, че да съвпадат с нуждите на строителството.

Приспособленията за складиране на материали и оборудване ще са готови преди 
пристигането им. Ще се обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на площадката. На строителната площадка няма да бъдат съхранявани ненужни 
материали и оборудване.

Подреждането на материали се прави така, че да не се застращава безопасността 
на хората на площадката. Окачат се обозначителни табели, указващи разрещената 
тежест на товара върху платформите. Следи се за стриктното спазване на указанията на 
тези табели. Всички доставени артикули, ще бъдат складирани както е указано в 
предписанията на производителите им.

2.1.5. Получаване на разрешение от Строителния надзор
За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка 

Ръководният екип ще се консултира и ще работи в тясно сътрудничество с 
представителите на Възложителя.

Практическото начало на работите по изпълнението на строителството след 
завърщената подготовка, ще бъде дадено след разрещение на Строителния надзор. Ще 
се изпълнят следните дейности:

• Представяне на списък на всички разрещителни, необходими за започването и 
завърщването на СМР;

• Работни срещи с проектантите и Консултанта за уточняване на изискванията за 
изпълнение;

• Предложение за одобрение от Консултанта на необходимите материали, 
съдържащи вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, 
тестови протоколи и други документи, необходими за одобрението им, съгласно 
изискванията на договора;

• Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за 
доставка на материали.



2.2.1. ОСНОВНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Най-общо изпълнението на обекта във времето ще бъде организирано по 
следния начин:

1. Изпълнение на грубия строеж - конструкции, изолации и зидарии - включва 
няколко подетапа, в съответствие с проектната документация:

- основи
- от основи до кота настилка сутерен -3.60
- сутерен и дъно басейн
- етаж на кота -1.20
- покрив

2. Доставка и монтаж на дограма.
3. Изпълнение на вътрешни и външни довършителни работи:

- вътрешни мазилки и шпакловки
- вътрешни настилки и облицовки
- външни мазилки
- железарски работи
- бояджийски работи

4. Монтаж на инсталации и оборудване - изпълняват се по време на предните 
етапи, съобразно технологичната последователност на процесите.

2.2. ЕТАП 2 : „ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР '

За последователността и сроковете за изпълнение на всеки вид СМР, 
представяме Линеен график за изпълнение с Диаграма на работната сила,
спазването на който ше бъде основно задължение на ръководния персонал по време на 
изпълнението.

Линейният график отразява подробно технологичната последователност и 
взаимообвързаност на СМР и организационните решения за изпълнението, като 
спазването му обезпечава правилното движение на ресурсите и спазването на сроковете 
на отделните етапи, а оттам - и на общия строителен срок по договора.

Всяка промяна в графика, наложена от обективни обстоятелства и след 
съгласуване с участниците - отговорни лица за изпълнението, се одобрява от 
Възложителя и се вписва в Заповедната книга на обекта.

В разработения Линеен график ясно е показана последователността на 
изпълнението на отделните видове СМР и тяхната взаимна обвързаност във времето. 
Съобразно предвидения срок за изпълнение - 95 календарни дни, са разчетени дните за 
изпълнение на всеки вид СМР и разположението им според изпълнението на 
технологично свързаните с тях работи.

Изпълнението се основава на принципите на „едновременност и
постъпателност . като преместването на комплексните звена е направено възможно 
най-рационално с оглед предотвратяване излишно и хаотично струпване на хора и 
техника в участъците от една страна, а от друга - осигуряване на постъпателност в 
изпълнението без забавяне и технологични престои. Принципът на едновременност се



състои във включването периодично на епециализираните звена за изпълнение на 
инсталации, дограма и оборудване, без да се прекъсва основният постъпателен процес.

Представената Диаграма на работната сила отразява наеитеността с работна 
ръка във вееки един ден от изпълнението. От диаграмата е видно, че при предвиденото 
времетраене и технологичните срокове на СМР, е осигурено плътно изпълнение през 
целия срок на Договора, без престои във времето.

Диаграмата е съставена въз основа на утвърдените Норми време за всеки един 
вид работа, като броят на работниците на ден за определен вид работа е изчиелен по 
следния начин:

Брой работници = Нвр (чдни) х Количество / предвиден брой дни

2.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ЗВЕНА

Наетоящата поръчка по изиекванията на възложителя и Проекто-договора се 
отличава с разнообразни по обхват строително-монтажни работи, които трябва да бъдат 
изпълнени в определения срок, при качествено изпълнение с гаранционни уеловия, 
обвързващи Изпълнителя.

За осъществяването на тази задача ние ще подсигурим необходимите трудови 
ресурси, състоящи се добре организирани звена за изпълнение на СМР, както и 
помощно звено -  мащинисти, щофъори, общи работници, както следва:

> комплекено звено за груб строеж - 5 работника;
> звено монтажници на дограма - 4 работника;
> комплексно звено за довърщителни работи - 4 работника;
> звено покривни изолации - 2 работника;
> звено за ВиК инсталации - 2 работника;
> звено за Ел инеталации - 2 работника;
> звено за ОВК инеталации - 2 работника;
> епециализирано звено за оборудване и инеталации баеейн - 3 раб.;
> помощно звено общи работници, мащинисти и щофьори - 4 работника, 2

мащинисти и 2 щофъори.
Звената ще се ръководят от бригадири, пряко подчинени на Техническия 

ръководител и назначени със Заповед на Ръководството.
Звената ще се поддържат в постоянен състав по конкретни поименни списъци, 

които се одобряват от Ръководния персонал, като на разположение са и резервни такива 
за попълване на състава при временна нетрудоспособност или отсъствие.

Комплексното звено за груб строеж изпълнява кофражни, армировъчни и 
бетонови работи, изолации в основи и зидарски работи; при необходимост участва в 
изкопните работи заедно с общите работници за постигане на нужните коти и нова.

Комплексното звено за довършителни работи изпълнява мазилки, настилки, 
щпакловки и бояджийски работи и се включва в работа елед изпълнение на грубия 
строеж. Към него се прикрепват при нужда общи работници от помощното звено.

Звената за изпълнение на инсталации и оборудване ще са мобилни и ще се 
включват в определена последователност, съгласно предвидените в Линейния график 
ерокове и освобождаването на фронт за работа от комплекените звена.



От значение за сформирането на бригадите са познанията и уменията на 
работниците и възможностите им за работа в екип.

За ефективното движение на звената се правят предварителни разработки от 
Ръководния екип, отразени в Линейния график и неговите актуализации.

2.2.3. РЪКОВОДЕН ЕКИП И ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Екипът от експерти, ръководещ работата по изпълнение на строително- 
монтажните работи включва:

> Технически ръководител на обекта - изискване на Възложителя
> Ескперт контрол по качеството /КК/ - изискване на Възложителя
> Експерт по безопасност и здраве /БЗ/ - допълнителен експерт, съгласно

изискванията на закона за ЗБУТ
Съгласно избраният подход за организация на работа чрез звена с ръководители, 

част от ръководния персонал на ниво изпълнение са Бригадирите.

Помощните отдели - Отдел снабдяване и механизация. Технически отдел. 
Отдел „Човешки ресурси” и др. имат за задача да улеснят работата на Техническия 
ръководител и спазвайки йерархията, да осъществят комуникацията между отговорните 
лица с цел обезпечаване на изпълнението с необходимите ресурси, обмен на 
информация, отчитане на работата, организиране на срещи и други мероприятия, което 
ще повиши качеството на изпълнението.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши чрез пряко 
взаимодействие между Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и свързаните 
институции -  дружествата за енергоснабдяване, водоснабдяване, КАТ, Община и др. 
Тези взаимовръзки са показани на Организационната схема и са важна част от 
отговорностите на ръководния екип.



2.2.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ МЕЖДУ 
РЪКОВОДНИТЕ ЕКСПЕРТИ

Технически ръководител

> Отговаря за оперативното управление на дейностите по изпълнение на 
строително-монтажните работи като цяло;

> Следи за спазването на Линейния график при изпълнението и се грижи за 
актуализирането му при необходимост;

> Дава навременна информация за необходимите ресурси -  материали, хора, 
време, за изпълнение на проекта;

> Участва в работни срещи с представители на Възложителя, строителен надзор, 
проектанти и др.

> Свиква и ръководи вътрешни работни срещи;
> Отговаря за изпълнението на мерките за осигуряване на безопасност на 

работното място;
> Дава навременна информация за необходимост от промени при изпълнението;
> Следи за навременната доставка на материалите;
> Спира изпълнението на видове работи, ако установи, че не се изпълняват 

съгласно технологичните изисквания;
> Подготвя текущи отчети за степента на изпълнение на дейностите по 

изпълнение на СМР;
> Подготвя и комплектува необходимата документация свързана с изпълнението 

на поръчката;
> Носи отговорност за некачествено изпълнение видове работи, неспазване на 

сроковете за изпълнение.

Експерт К онтрол по качеството

> Дава указания за технологията и начина на изпълнение на всеки строителен 
процес и контролира спазването му;

> Приема всеки отделен етап от изпълнението на ремонтните работи и разрешава 
изпълнението на следващия етап от строителния процес;

> Контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от 
Надзора, наличието на необходимите придружаващи документи за качество, 
съответствие на количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди;

> Контролира използването на разрешени от производителя методи за 
разтоварване и начин на складиране на материалите;

> Контролира правилното заприходяване на доставените материали в дневната 
програма;

> Контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и проводи;



> Изготвя отчетите за извършените проверки, като в случай на несъответствие 
уведомява ръководството.

Експерт Безопасност и здраве:

> организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд на 
строителната площадка;

> изготвя План за безопасност на труда за изпълнението на обекта;
> организира и контролира провеждането на инструктажите по БЗ
> организира работите, свързани със защитни устройства и лични предпазни 

средства за осигуряване безопасността при работа;
> координира работата на служителите и анализирането на трудовия травматизъм 

и професионални заболявалия;
> осъществява връзката и взаимодействието със службите за пожарна безопасност, 

РЗИ и други;
> осъществява обучение и проверка на знанията на персонала на дружеството по 

безопасност на труда;
> отговаря за нормалното функциониране на интегрираната система за 

осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда;
> носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални 

заболявалия при несвоевременно прилагане на новоизлезли нормативни 
документи свързани с безопасните и здравословни условия на труд.

2.2.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНО ЛИЦЕ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
Организиране на работните звена;
Подаване на заявки за материали и 
механизация;

1. Мобилизация и
временно
строителство

Технически
ръководител

Организиране на среща с ръководния 
екип за разпределение на 
отговорностите;
Съгласуване с Възложител и 
отговорните институции;
Ръководи временното строителство и 
сигнализацията на площадката.
Подпомага избора на производители и 
доставчици;

Контрол по качеството Следи за качеството на доставените 
материали заедно с Техническия 
ръководител.

Експерт по БЗ
Контролира изпълнението на част ПБЗ 
от проекта;



Помощни отдели

Подготвя основните инструкции по 
ЗБУТ;

Контролира наличието на разписаните 
в проекта елементи от временното 
строителство съгласно ЗБУТ.

Сключване на договори с доставчици и 
производители;
Регистриране и подаване на заявките 
към доставчика;
Осигуряване на комуникация с 
институциите.

2. Изпълнение на 
СМР

СМР: Изкопни и 
насипни работи със 
земя и инертни 
материали

Технически
ръководител

Задава проектните нива съгласно 
документацията;
Подава заявки за механизацията, 
транспорта и инертните материали;
Ръководи земните работи;
Съставя актовете и протоколите 
съгласно Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Одобрява използваните за изкопно- 
насипни и транспортни дейности 
машини и автомобили, след проверка 
на изправността им;
Контролира качеството на инертните 
материали;
Контролира съответствието на 
достигнатите коти с проектните;
Контролира опазването на околната 
среда;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Контролира недопускането на външни 
лица и сигнализацията на обекта;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР.
Координира дейността с цел_________



Помощни отдели

недопускане на трудови злополуки.

Осигуряват изправна техника и 
автотранспорт, преминала технически 
преглед;
Осъществяват среща с Проектант- 
конструктор за приемане на земната 
основа.

СМР: Кофражни и 
декофражни работи

Технически
ръководител

Задава проектните нива на кофража 
съгласно проекта;
Осигурява инвентарните кофражни 
елементи, дървения материал и 
определя начина им на складиране;
Осигурява необходимата малка 
механизация, ръчните инструменти и 
скрепителните средства;
Ръководи кофражните работи.
Съставя протоколите съгласно Наредба
3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на инвентарния 
кофраж и другите материали;
Контролира съответствието на 
достигнатите коти с проектните;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Контролира недопускането на вънщни 
лица и сигнализацията на обекта;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР.
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено за груб строеж

Разпределя и контролира работниците 
от звеното по участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали.

СМР: Армировъчни 
работи___________

Технически
ръководител

Изготвя и подава заявки за армировка 
по участъци и спесификация съгласно



проекта;

Определя местата за складиране на 
заготвената армировка;
Осигурява необходимите инструменти 
за монтаж на армировката;

Ръководи армировъчните работи;
Проверява съответствието на 
положената армировка с проекта по 
отделни участъци;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира съответствието на 
заготвената армировка и изисква 
необходимите сертификати;
Приема армировката по участъци 
заедно с Техническия ръководител;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Бригадир Комплексно 
звено за груб строеж

Помощни отдели

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Контролира недопускането на външни 
лица и сигнализацията на обекта;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР.
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми в 
съответствието на доставената 
армировка със заявката и проекта.
Съдействие за навременно подаване 
заявката за армировка към арматурния 
двор

СМР: Бетонови 
работи

Технически
ръководител

Подава заявки за бетон, съгласно 
предвидения в проекта клас, след 
предварителен разчет на количествата;
Осигурява необходимата вибрационна 
техника и ръчни инструменти за_____



полагане на бетон;
Ръководи бетоновите работи;
Организира грижите за бетона след 
полагането му;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на бетона и 
изисква необходимите сертификати;
Одобрява техниката и инструментите 
за полагане;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Контролира недопускането на външни 
лица и сигнализацията на обекта;
Контролира безопасността на работа 
със строителната техника;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР.
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено за груб строеж

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от допълнителни 
количества бетонова смес.

СМР: Зидарски 
работи

Технически
ръководител

Е[одава заявки за материали - тухли и 
вароциментов разтвор.
Определя начина на складиране на 
материалите по участъци;
Осигурява необходимите ръчни 
инструменти;
Ръководи зидарските работи;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема зидарските работи в_________



CMP: Доставка и 
монтаж на дограма

съответствие с ПИПСМР;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено за груб строеж

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и 
инструменти.

Технически
ръководител

Изготвя и подава писмена заявка за 
дограма със спесификация.
Осъществява непрекъсната 
комуникация със специализираното 
звено;
Запознава Бригадира с времето на 
изпълнение по етапи съгласно 
Линейния график;
Ръководи оперативно работите;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на дограмата и 
изисква необходимите сертификати;
Приема монтажа на дограмата;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на 
времетраенето и срока по Линейния 
график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;



CMP: Топло и 
хидроизолации

Осигурява специализирани инструкции 
за безопасна работа;

Сключва Допълнително споразумение 
за изпълнение на условията по ЗБУТ 
със специализираното звено;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недоцускане на трудови злополуки.

Бригадир Звено 
Оборудване басейн

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и за хода на 
дейностите;
Осъществява непрекъсната 
комуникация с Техническия 
ръководител.

Помощни звена
Съдействие за осъществяване на 
комуникация със специализираното 
звено.

Технически
ръководител

Подава заявки за материали.
Осигурява необходимите ръчни 
инструменти за изпълнение на 
изолациите;
Запознава Бригадирите с реда на 
изпълнение съгласно Линейния 
график;
Ръководи изолационните работи;
Съставя протоколите съгласно Наредба 
3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема изолационните работи в 
съответствие с ПИПСМР;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Следи за спазването на всички мерки



CMP: Мазилки и 
бояджийски работи

по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;

Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадири Комплексни 
звена

Бригадир Покривни 
изолации

Разпределят работниците от звеното по 
участъци и дейности;

Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и 
инструменти.

Технически
ръководител

Подава заявки за материали.
Осигурява необходимите ръчни 
инструменти за изпълнение на 
мазилки, шпакловки и боядисване;
Запознава Бригадира с реда на 
изпълнение на различните видове 
работи съгласно Линейния график;
Ръководи довършителните работи;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема довършителните работи в 
съответствие с ПИПСМР;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на 
последователността и срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Осигурява инструкции за безопасна 
работа с бои и химически вещества;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено довършителни 

работи

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и



инструменти.

Технически
ръководител

Осигурява инвентарно скеле.
Определя начина и реда да монтаж и 
демонтаж на скелето;
Запознава Бригадира с реда на 
преместването на скелето и с 
инструкциите за монтаж на 
производителя или проектанта;
Ръководи монтажа и демонтажа;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

СМР: Монтаж и 
демонтаж тръбно 
скеле

Контролира монтажа и демонтажа в 
съотвествие с инструкциите на 
производителя или проектанта на 
скелето;
Приема скелето и разрешава 
използването му;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на 
последователността и срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Осигурява инструкции за безопасна 
работа на строително скеле и на 
височина;
Осигурява обезопасяването на скелето 
и заземяването му;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено довършителни 

работи

Разпределя работниците от звеното по 
работни плошадки на скелето;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и 
инструменти.

СМР: Настилки и 
облицовки

Технически
ръководител

Подава заявки за материали и 
инструменти;
Определя нивото на настилките;



Запознава Бригадира с реда на 
изпълнение на различните работи 
съгласно Линейния график;

Ръководи довършителните работи;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема настилките и нивата им в 
съответствие с ПИПСМР;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на 
последователността и срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Осигурява инструкции за безопасна 
работа с химически вешества;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Комплексно 
звено довършителни 

работи

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и 
инструменти.

Технически
ръководител

Подава заявки за материали;
Осигурява необходимите ръчни 
инструменти за изпълнение на ВиК 
инсталациите;
Запознава Бригадира с времето на 
изпълнение по етапи съгласно 
Линейния график;
Ръководи оперативно работите;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема инсталациите и присъства на

CMP: ВиК 
инсталации



CMP: ЕЛ 
инсталации

изпитването им;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на 
времетраенето и срока по Линейния 
график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;
Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;
Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

Бригадир Звено 
ел.инсталации

Разпределя работниците от звеното по 
участъци и дейности;
Докладва на Техническия ръководител 
за възникнали проблеми и 
необходимост от материали и 
инструменти.

Технически
ръководител

Подава заявки за материали.
Осигурява необходимите ръчни 
инструменти за изпълнение на Ел 
инсталациите;
Запознава Бригадира с времето на 
изпълнение по етапи съгласно 
Линейния график;
Ръководи оперативно работите;
Съставя протоколите по Наредба 3.

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема инсталациите и присъства на 
изпитването им;
Одобрява съставените протоколи 
съгласно Наредба 3;
Контролира спазването на срока по 
Линейния график.

Експерт по БЗ

Контролира ежедневните и 
периодични инструктажи по 
безопасност и здраве на работниците, 
както и дали всички са с необходимото 
работно облекло и лични предпазни 
средства;


