
Бригадир Звено 
ел. инсталации

Осигурява инструкции за безопасна 
работа с електрически ток;

Следи за спазването на всички мерки 
по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид 
СМР;

Координира дейността е цел 
недоцускане на трудови злополуки.

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 ОВК 
инсталациите;
Запознава Бригадира с времето на 
изпълнение по етапи съгласно 
Линейния график;
Ръководи оперативно работите;
Осъществя непрекъсната координация 
със специализираното звено;
Съставя протоколите по Наредба 3.

СМР: ОВК 
инсталации

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 
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;
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



Бригадир Звено ОВК 
инсталации

Помощни звена

СМР;

Координира дейността с цел 
недоцускане на трудови злополуки.

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.

Съдействие за осъществяване на 
комуникация със специализираното 
звено.

Технически
ръководител

Подава заявки за оборудването.
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.

СМР: Технологично 
оборудване на 
басейна

Експерт Контрол по 
качеството

Контролира качеството на материалите 
и изисква необходимите сертификати;
Приема оборудването и присъства на 
изпитването му;
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;
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;



Бригадир Звено 
Оборудване басейн

Помощни звена

Координира дейността с цел 
недопускане на трудови злополуки.

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.

Съдействие за осъществяване на 
комуникация със специализираното
звено.

3. Демобилизация 
и премахване на 
временното 
строителство.
Почистване на
строителната
площадка.

Технически
ръководител

Осигурява техника и транспорт за 
демонтаж на временното строителство 
и извозване на отпадъците;
Ръководи демобилизацията на 
механизацията, материалите и 
човещкия ресурс;
Контролира организираното 
отстраняване на временното 
строителство;
Контролира възстановяването на 
прилежащите площи и отстраняването 
на строителни отпадъци на обекта.

Експерт Контрол по 
качеството

Комплектоване на документацията във 
връзка с качеството на вложените 
материали, проби и др.

Експерт по БЗ

Проследяване спазването на 
предписанията и мерките във връзка с 
безопасността при извършване на 
дейностите.

4. Предаване на 
Възложителя на 
обекта с
Констативен акт 
Обр.15_________

Технически
ръководител

Участва в предаването на обекта с Акт 
обр.15
Осъществява комуникация с 
Възложителя и Строителния надзор.

2.2.6. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

От особена важност при изпълнението на поръчката е комуникацията между 
участниците в строителния процес. Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя и 
други участници в строителния процес ще се осъществява формално и неформално 
чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания, 
доклади и други.



Неформалната комуникация има информативен характер и служи за улесняване 
на взимане на решения в оперативен порядък, когато се отнася за изясняване на текущи 
въпроси.

Формалната комуникация задължително следва да е в писмен вид и има 
удостоверителен характер за извършените и предприетите от съответната страна 
действия, както и отправянето на искания, запитвания, указания, представяне на 
доклади и други при изпълнение и реализация на обекта. За целта Техническия 
ръководител на обекта от страна на Изпълнителя подготвя и изпраща необходимите 
писма и документи на Възложител и/или други заинтересовани страни.

Докладване:
По време на изпълнението на дейността. Изпълнителят ще изготвя и представя 

доклади в рамките на периода на изпълнението по искане на Възложителя, със 
следното следното примерно съдържание /което подлежи на одобрение и промени от 
Възложител/:

• Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договор за отчетния период;

• Описание на трудностите, възникнали по време на изпълнението на
строителството, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

• Администрирането на договора -  осъществени срещи, протоколи,
кореспонденция и други;

• Напредък на строителство;

• Други въпроси.

Координация и съгласуване
При изпълнението на дейността възниква необходимост от координация между 

Изпълнител, Възложител и др. заинтересовани страни в следствие на различни 
обстоятелства. Организирането на срещи е начин за взимане на решения и съгласуване 
на усилията за постигате на целите на проекта.

Организиране на Среши:
1. Срещи, предхождащи строителството (встъпителна) -  между Възложител, 

Изпълнител, Строителен надзор, проектанти и други. Целта на срещата е преди всичко 
административна и ще обхваща:

• обмяна на информация между Изпълнителя и Възложителя за координати на 
контактните лица (телефон, факс, електронни адреси);

• писмено определяне на длъжностните лица от страна на Строителен надзор. 
Възложител, Изпълнител и Етажна собственост, отговорни за изпълнението на 
поръчката;

• писмено определяне на местата за складиране на отпадъци и извозване на земни 
маси по Протокол 2.
2. Срещи за хода на работа -  на които ще се разглеждат:

• преглед на работата от края на последната среща;

• забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на 
работа;

• резултати от проверки за качеството на извършените СМР;



• безопасност и сигурност;

• текущи въпроси.

Организират се регулярни срещи, на които ще се присъстват всички участници в 
строителството. Рещенията, взети на срещите, ще се документират в писмена форма с 
Протокол от работните срещи.

3. Извънредни срещи -  когато е необходимо, организирани по искане на 
Възложителя, Изпълнителя или друг участник в строителството, за разрешаването на 
възникнали в хода на работа ситуации, които изискват решение в спешен порядък.

2.2.7. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП

Комуникация и координация между членовете на управленския екип -  ще бъде 
осъществявана чрез следните действия:

• Организиране на вътрешни работни срещи от Техническия ръководител на 
обекта;

• Съставяне на писмен протокол с разпределение на задачи за всеки член на 
екипа;

• Поставяне на срокове за изпълнение на задачите;

• Докладване от Техническия ръководител за евентуални възникнали проблеми, 
свързани с изпълнението, механизацията, доставка на материали и човешките 
ресурси;

• Ежедневни срещи в края на всеки работен ден на Техническия ръководител с 
Бригадирите, с цел организация на следващия работен ден относно набавяне на 
ресурси и решаване на текуши задачи и проблеми;

• Ежедневно подаване на заявки за механизация, материали и др. към помощните 
отдели в Дружеството.

Средствата за комуникация и координация са мобилна телефонна връзка, 
писмена кореспонденция, писмени становища и проверки на място.

2.2.8. СЪГЛАСУВАНЕ С ИНСТИТУЦИИ

На съгласуване с компетентните органи и участници в строителния процес 
подлежат работите по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на 
съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и 
ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения 
за населението. Във всички случаи, ще отправяме исканията си за съгласуване поне 3 
дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с 
подходяща обосновка и копия на изискуемите разрещителни, когато е приложимо.

2.2.9. НАЧИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕСУРСИ НА СМР

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ТЕХНИЧЕСКИ
РЕСУРСИ

МАТЕРИАЛНИ
РЕСУРСИ

ИЗКОПНИ РАБОТИ багер



Площадката се почиства и подравнява.
Определят се нивата на терена и дълбочината на 
изкопите съгласно проекта.
Извършва се масовият изкоп със земекопни 
машини, като земните маси се натоварват на 
самосвали.

Масовият изкоп се изпълнява на 10-20 см над 
котата на фундиране, след което нивата се 
прецизират с ръчни изкопи.

нивелир

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОПАНИТЕ ЗЕМНИ 
МАСИ
Натоварените на самосвали земни маси се 
депонират на определените места в количества, 
необходими за обратно засипване. Останалите 
излишни земни маси се извозват на определено в 
Разрешението за строеж депо.
Количествата се определят след предварителни 
разчети от Техническия ръководител.

самосвали

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМЯ И 
ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
Обратните засипвания се изпълняват съгласно 
проекта, след изпълнение на съответния етап от 
стоманобетоновата конструкция.
Натоварването се извършва с товарачна машина 
от депонираните земни маси.
В етапа на обратно засипване под настилката на 
кота -3.60, се извършва уплътняване на насипа 
чрез намокряне и на пластове с трамбовки. 
Следва засипване с баластра и уплътняване по 
същия начин на пластове. Дебелините на 
пластовете земя и баластра се определят по 
проекта от Техн. ръководител, който приема 
окончателно изпълнението и разрещава 
изпълнението на настилката.
Съгласно проекта, последният пласт преди 
настилката е от пясък, който ще служи за 
предпазване на топлоизолацията от нараняване.

товарачна
машина
самосвали
ръчна трамбовка
пневматична
трамбовка

баластра
пясък

КОФРАЖНИ И ДЕКОФРАЖНИ РАБОТИ
Кофражът и декофражът ше се изпълнява в 
няколко повтаряши се етапа, посочени в 
Линейния график.
Кофражът се изпълнява от инвентарни кофражни 
платна и спомагателни елементи от дървен 
материал - подпори и подложки.
Преди започване на кофражните работи. 
Техническият ръководител определя нивата и 
очертанията на елементите посредством нивелир. 
Под ръководството на Бригадира се монтират

товарен
автомобил
автокран
циркуляр
работни
платформи

инвентарен
кофраж
дървен материал
скрепителни
средства
кофражна тел



кофражните платна и се укрепват с подпори. 
Стенният кофраж се позиционира допълнително 
с връзки от бетонно желязо. Кофражът за 
плочите и гредите се подпира с телескопични 
подпори.
Декофражните работи се изпълняват след 
изтичане на задължителните нормативни срокове 
за отлежаване на ст.бетоновия елемент.

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Армировъчните работи също са част от 
повтарящите се работни цикли за изпълнение на 
ст.бетоновата конструкция.
Армировката се поръчва за заготвяне в 
арматурен двор по предварително направена 
писмена заявка по елементи и бройки, съгласно 
проекта.
На обекта постъпва заготвена армиравка, 
надписана по участъци. Тя се разпределя по 
заявката от Бригадира, след което са монтира на 
участъците.
Монтираната армировка се приема от 
Техническия ръководител, КК и Проектанта.

товарен
автомобил
автокран
арматурни
ножици
флекс

заготвена 
армировка от 
стомана AI и 
АШ
арматурна тел

БЕТОНОВИ РАБОТИ
Бетоновите работи се изпълняват след приемане 
на армировката. Спазват се стриктно указаните в 
проекта класове на бетона. Предварително се 
определят и допустимите места за прекъсване на 
бетонирането при необходимост.
Бетоните постъпват на обекта от бетонов възел с 
бетоновози и се полагат с улеи в основите, а на 
височина - с помощта на автокран или 
бетонпомпа. След полагането на сместа в 
елемента, тя се уплътнява в кофража чрез 
вибратор.
Под ръководството на Техническия ръководител, 
се изпълняват нормативните грижи за отлетия 
бетон - поливане при опасност от съсъхване или 
покриване при опасност от замръзване.

бетоновоз
бетонпомпа или 
автокран
вибратор
лопати
гребла

Бетон В7.5
Бетон В20
Бетон лек за 
наклон

ИЗОЛАЦИИ ПОД НАСТИЛКИ И ДЪНО 
БАСЕЙН
По проект е предвидено изпълнение на 
топлоизолация от ХР, която се полага върху 
подложката от пясък. След това се полага 
хидроизолационна мембрана, след което се 
пристъпва към изпълнение на армираната 
бетонова настилка и дъното на басейна.
Тези изолации се изпълняват след контролна 
проверка на нивата с нивелир.

товарен
автомобил
нивелир
ръчен нож

хидроизолация 
тип мембрана
топлоизолация 
XPS 8см, 5см



Топлоизолацията се полага свободно, чрез 
плътно подреждане на платната, като при нужда 
се накрояват парчета от тях.
Топлоизолационният материал трябва да бъде с 
висока плътност поради натоварванията върху 
него.

За хидроизолация ще се използва специална 
мембрана за основи с пъпчива структура. 
Мембраната се полага със застъпване по дължина 
мин 10 см, като се „закопчава", благодарение на 
специалната си структура.
Изолационните пластове се приемат с протокол 
за скрити работи обр.12.
ИЗОЛАЦИИ б а с е й н

Вътрешният обем на басейна ще се изолира чрез 
изпълнение на изравнителна циментова замазка и 
двукомпонентна хидроизолация.
Циментовата замазка се изпълнява по 
традиционните методи, чрез полагане на 
циментов разтвор и фино изглаждане със 
специални шпакли. От особено значение е 
постигането на гладка повърхност за основа на 
хидроизолацията, без шупли и ронещи се 
частици.
Двукомпонентната хидроизолация представлява 
полимер-модифициран разтвор от два течни 
компонента, които при смесването си образуват 
твърдо водоустойчиво покритие и уплътняват 
невидимите пукнатини в повърхността.
Изолацията се полага върху чиста и гладка 
повърхност, без шупли с помощта на четка или 
пистолет.

товарен
автомобил
бъркачка за циментов
разтвори разтвор

шпакли двукомпонентна
хидроизолация

четки
пистолет

ИЗОЛАЦИИ ПЛОЧИ
В проекта е предвидена топлоизолация от XPS 5 
см по тавана на първа плоча и по покривните 
козирки отдолу.
Вдлъбнатините по повърхността, върху която ще 
се полага топлоизолацията, не бива да са по- 
големи от 5 мм. Не се допуска наличие на 
пукнатини, процепи и отвори в 
топлоизолационната конструкция.
Топлоизолационните плоскости се залепват 
върху повърхностите със специално лепило, 
представляващо суха смес, разбъркана по 
рецепта с вода, по т.нар. рамково-точков метод, 
след което с помощта на пробивна машина и 
дюбели се закрепват към повъхността. Дюбелите 
се поставят не по-рано от 48 часа след залепване 
на топлоизолационните плоскости. Броят на

товарен
автомобил
ръчен нож
бъркачка за 
разтвори
пробивна
машина

топлоизолация 
XPS 5см
лепило за 
изолация
дюбели за 
изолация
стъклофибърна
мрежа



дюбелите трябва да е мин 6 бр./м2.
Върху топлоизолацията се монтира 
стъклофибърна мрежа с помощта на 
шпакловъчна смес, която служи за армиране на 
бъдещата защитна щпакловка. Ивиците мрежа 
трябва да се застъпват мин 10 см.

ПОКРИВНИ ИЗОЛАЦИИ
По плоския покрив е предвидено изпълнение на
следния изолационен пакет:
платно пароизолация;
топлоизолация 10 см;
армирана циментова замазка;
битумен грунд и 2-слойна хидроизолация.
Пакетът се изпълнява върху лек бетон за наклон,
който е положен предварително.
Най напред се полага пароизолацията, върху 
която се редят топлоизолационните плоскости 
плътно една до друга, с фута не повече от 2 мм. В 
случай, че поради наклона се получават по- 
големи фуги, те се запълват с монтажна пяна.
Върху положената топлоизолация се поставят 
армировъчни мрежи, служещи за армиране на 
следващия слой циментовата замазка. Мрежите 
са от стомана и са точковани със заварки.
Полагането на циментовата замазка се извърщва 
или с циментов разтвор, или със суха циментова 
замазка, разбъркана по рецепта с вода. Разтворът 
се полата по предварително положени водещи 
ивици при контролиране на наклоните. Замазката 
се изглажда до получаване на гланцирана 
повърхост.
Следващият етап в изпълнението е полагането на 
битумен грунд, като това предхожда лепенето на 
хидроизолацията с 24 часа.
Върху грунда се полага на два пласта битумна 
хидроизолация, като залепването се осъществява 
с газова горелка чрез нагряване на долния пласт 
на платното и застъпване по дължина мин 10 см.

товарен
автомобил
ръчен нож
бъркачка за 
разтвори
алуминиеви
мастари
нивелир
четки и валяци
газова горелка

пароизолация
топлоизолация 
Руфмейт Юсм
циментов
разтвор
армировъчни
мрежи
битумен грунд
хидроизолация
Битулин

ЗИДАРСКИ РАБОТИ
При зидариите се установяват възловите точки 
на зидовете - ъгли, чупки и др. Блокчетата се 
полагат чрез плъзгане върху разтвора и 
притискане към вертикалната фуга или като се 
загребва част от разстлания разтвор и се 
притиска с мистрия към вертикалната фуга.
Всички зидарии се изпълняват в строго 
хоризонтални надлъжни и напречни редове и с 
фуги, цялостно запълнени с разтвор.
За извърщване на работата ще се използват

товарен
автомобил
автокран
бъркачка за 
разтвори
мистрии
работни
платформи

керамични тухли
вароциментов
разтвор
строителен
конец



различни видове приспособления и инструменти 
- мистрии, маламашки, нивелири за проверка на 
допустимите отклонение в равността.
Зидариите се приемат съгласно ПИПСМР.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА

Монтажът на дограмата се осъществява след 
прецизно нивелиране, чрез дюбели и планки в 
отворите на старата демонтирана дървена 
дограма. След монтиране на крилата на 
прозорците към касата, същата се укрепва с 
монтажна пяна. Монтажът и уплътняване на 
подпрозоречните первази (вътрешни и външни) 
се осъшествява с монтажен силикон и винтове за 
метал.
Дограмата за врати и прозорци трябва да 
отговаря на действащите стандарти и 
изискванията на проекта. Ъглите на прозорците и 
рамките трябва да бъдат захванати, свързани и 
стегнати посредством фирмени сглобки. 
Системата трябва да има локален дренаж, като 
всеки стъклопакет се самоизсушава.
Всички стъклопакети трябва да бъдат 
херметизирани и с двойно стъкло. Всички работи 
се изпълняват точно по размерите, дадени в 
спецификацията. Крилата на вратите и 
прозорците трябва да лежат в една равнина.

специализиран 
товарен 
автомобил за 
дограма
пробивна
мащина
винтоверт
нивелир
пистолет за пяна

ПВЦ и АЛ 
дограма - 
прозорци и 
врати по 
спесификация
стъклопакети
монтажна пяна
монтажни 
дюбели, винтове, 
планки

ВАРОЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ
При изпълнение на мазилки, се спазва следната 
последователност на технологичните операции: 
Почистване и подготовка на повърхностите; 
Проверка на геометричните размери, 
вертикалност и хоризонталност;
Полагане на водещи профили или ленти; 
Нанасяне и изравняване на основния пласт 
(хастар);
Нанасяне и заглаждане на втори слой при 
необходимост;
Обработка на ъглите по стени и тавани;
Нанасяне и заглаждане на покриващия пласт 
(фината);
Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.
Мазилките са приемат по допустими отклонения 
съгласно ПИПСМР.

товарен
автомобил
бъркачка за 
разтвори
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мистрии
работни
платформи

вароциментов
разтвор
водещи профили 
- ъгли

ШПАКЛОВКИ
Предвидени са за изпълнение два вида 
щпакловки:
- тераколова шпакловка върху топлоизолацията
- гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани 
Тераколовата шпакловка се нанася върху

товарен
автомобил
бъркачка за 
разтвори
пердашка
шпакла

тераколова 
шпакловка - суха 
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гипсова
шпакловка - суха 
смес
алуминиеви____



поставената стъклофибърна мрежа и по-точно 
върху първия тънък пласт с помощта на шпакли, 
след което се заглажда. Шпакловката се доставя 
на торби суха смес, която по рецепта се забърква 
с вода.
Гипсовата шпакловка се нанася върху 
предварително почистена основа от ронещи се 
стари разтвори. Преди щпакловането, 
задължително се нанася подходящ грунд.
Шпакловките се проверяват за равност с 
нивелир. За защита на изпъкналите ъгли са 
монтират алуминиеви ъглови профили.

работни
платформи

ъглови профили

НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 
Настилките, предвидени за изпълнение, са:
- циментови замазки в сутерена;
- настилка от нехлъзгащи се теракотни плочи в 
помещенията и по стълбите, предхождана от 
изравнителна циментова замазка.
Облицовката на басейна е от стъклокерамични 
плочи.
Циментовите замазки се изпълняват от готови 
циментови смеси, постъпващи на обекта в торби, 
които се разбъркват по рецепта с вода. От 
особено значение е постигането на проектния 
наклон на подовете със замазките, което се 
контролира с помощта на нивелир от 
Техническия ръководител. Разтворът се полата 
по предварително положени водещи ивици, 
фиксиращи наклоните. Замазката се изглажда до 
получаване на гладка повърхност.
Плочковият материал се нарежда „на сухо" 
предварително, с цел най-рационално покриване 
на площите, като се определя необходимостта от 
изрязване на плочки за изкърпвано на ъглите. 
Плочките се залепват с помощта на специални 
лепила, които се нанасят с шпакли или четка. 
Тези лепила са различни за теракотните и за 
стъклокера-мичните плочи. През цялото време се 
контролира равността с помощта на нивелири и 
мастари.
След изтичане на предписания от производителя 
на лепилата срок, плочите се фугират със 
фугиращи смеси, които са специфични при 
стъклокерамиката.
Настилките и облицовките се приемат съгласно 
ПИПСМР по допустими отклонения в равността 
и наклоните.

товарен циментов
автомобил разтвор

бъркачка за лепило за
разтвори керамични

алуминиеви плочи

мастари лепило за

пердашки стъклокера-мика

мистрии неглазирани 
теракотни плочи

четки стъклокера
нивелир мични плочи

фугираши смеси

б о я д ж и й с к и  ра б о т и

Предвидено е трикратно боядисване на вътрешни
товарен
автомобил латекс



стени и тавани с латексова боя. бояджийска разтворители
Основата трябва да бъде суха и чиста. машина - книжно тиксо
Неравностите се отстраняват чрез изглаждане на пистолет
повърхностите с шкурка, при наличие на по- работни
дълбоки неравности в шпакловката, те се платформи
изкърпват и заглаждат предварително. шпакла
Преди боядисването задължително се грундира, с 
цел окончателно изглаждане на грапавините и четки

заздравяване на основата.
Нанасят се три пласта латекс, като обикновено се 
започва от ъглите. Преди нанасяне на всеки 
следваш пласт се изчаква предният да изсъхне.

валяци

Латексовите бои, които ше използваме, са 
екологично чисти, негорими и устойчиви бои на 
водна основа, без вредни емисии за човека при
експлоатация.
ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ
Предвидените железарски работи включват 
изработка и монтаж на два стълбишни парапета:
- метален парапет
- парапет от неръждаеми тръби заготовка на

Металният парапет ще се изготви в товарен
автомобил

метален парапет

заготвителната работилница на Изпълнителя и заготовка на
ще бъде прахово минизиран и боядисан на място. електрожен неръждаем

Парапетът от неръждеми тръби ще бъде доставен пробивна
l la p d llC i

по поръчка след вземане на необходимата мярка машина дюбели
от доставчиците на услугата. флекс електроди
Парапетите ще бъдат монтирани на стъпалата 
посредством направа на отвори с пробивна 
машина и монтажни дюбели за закрепване на 
Стойките им.

четка грунд 
блажна боя

Местата на закрепване ще се определят от 
доставчика на услугата, който е и проектант на 
парапета.
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРЪБНО СКЕЛЕ
За изпълнението на обекта ще се ползват само 
скелета, притежаващи документация от инвентарно
производителя и от един и същи вид. тръбно скеле

Стандартната сглобка на тръбното скеле се
товарен
автомобил

скрепителни и
постига чрез шест основни елемента: рамка, 
опорни пети, пътеки, перила, диагонални ригели,

подпорни
средства

прагове. Опорните пети трябва да бъдат в пълен 
контакт с повърхността. Всички видове опорни 
пети трябва да бъдат подсигурени срещу 
подхлъзване или свличане. Диагоналните ригели 
трябва да бъдат пъхнати в голямата дупка на 
ъгловият присъединителен диск на рамката. В 
долния край на отсрещната рамка, клиновидните

автокран обезопасител-ни 
средства - 
мрежи, парапети 
и др.



връзки трябва да бъдат свързани към тръбата на 
рамката. Преди връзките да бъдат плътно 
заклинени, рамките трябва да бъдат подравнени 
вертикално чрез вертикално движение на 
връзката. Клиновидната връзка трябва да бъде 
добре заклинена след подравняването. 
Диагоналният ригел може да бъде фиксиран към 
не повече от пет пътеки. Подовете трябва да 
бъдат подсигурени срещу неумишлено повдигане 
на рамката на следващото ниво или в случай, че е 
най-горното ниво, на перилото или държаните на 
предпазната мрежа. Страничната защита от три 
части се състои от: перило на нивото на ръката, 
междинно перило.
Демонтаж на скеле:
Демонтажът се осъществява поетапно, крепежите 
и диагоналните елементи се демонтират 
последователно и заедно с поетапното 
демонтиране на скелето, така че да се гарантира 
стабилността му.
Елементите на скелето трябва да бъдат спускани 
по съобразен за целта начин, така че да се 
избягва хвърлянето им от високо.
МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ
Преди полагане на минералните мазилки, 
повърхността трябва се грундира с подходящ 
грунд по препоръка на производителя. Мазилката 
се полага след пълно изеъхване на грунда.
Минералната мазилка се доставя в кофи и 
представлява разтвор от цимент, минерални 
пълнители, оцветители и модифициращи 
добавки. Полагането се извършва със специални 
пердашки с гланцирана повърхност и гребени, в 
зависимост от структурата. Изпълнението е 
отгоре-надолу, като спазва непрекъснатост на 
процеса, при следната последователност:
Почистване и подготвяне на повърхността;
Проверка на геометричните размери (вертикални 
и хоризонтални);
Полагане на мазилка в цвят по архитектурен 
детайл;
Обработка на ъгли по стени и тавани;
Заглаждане на мазилката;
Оформяне около ръбове и отвори.
Мазилката и всички пластове трябва да бъдат 
здраво захванати за основата или за по-долния 
пласт. Проверява се чрез прочукване на 
повърхността.

товарен
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Повърхността трябва да е гладка, с добре 
оформени ръбове и ъгли. Те трябва да са без 
петна и следи от използваните материали. 
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, 
подутини и видими дефекти.

За защита на ръбовете от обрушване се монтират 
алуминиеви ъглови профили, а за защита от влага 
се използват водооткапващи профили.
МОНТАЖ НА ВиК ИНСТАЛАЦИИ
Предвидено е изпълнение на цялостна 
водопроводна и канализационна инсталация 
вътре в сградата, както и изграждане на 
ревизионна канализационна шахта с чугунен 
капак.
При изпълнението на канализацията под 
сутеренната настилка, от особено значение е 
постигането на проектния наклон на 
хоризонталните трасета, което ше се извърши 
чрез контролиране с помошта на нивелир по 
време на монтажа.
Изпълнението на ревизионната шахта ше се 
извърши едновременно с монтажа на подземната 
канализация, с цел уточняване наклоните и 
свързването й с трасето.
При грубия строеж, ще бъдат оставени отвори за 
преминаване на тръбната мрежа хоризонтално и 
във височина.
Водопроводните и канализационни тръби ще 
бъдат укрепени по височина със специални 
укрепители.
При закупуването на определените в проекта 
видове тръби и части, строго ще се следи за 
съответствието им с изискванията на 
нормативната уредба, стандартите и проекта.
Предвидено е и монтаж на мивки, което ще се 
извърши в последните дни на изпълнението.
ВиК инсталациите се подлагат на хидравлична 
проча, в която участва Техническият 
ръководител и КК и за която се съставя протокол.

товарен
автомобил
водопроводни
ключове
клещи
пробивна
машина
пистолет за 
силикон
нивелир

ППр тръби за 
водопровод и 
фитинги
ПВЦ тръби за 
канализация и 
фасонни части
спирателни
кранове
сифони
уплътнители, 
тефлон, ПВЦ 
лепило, силикон
фаянсови мивки
чугунен капак за 
шахта
циментови тухли 
за шахта

МОНТАЖ НА ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ
Елементите на електрическите уредби и 
електропроводите, които се влагат при 
извършване на електромонтажните работи, се 
придружават от документи, удостоверяващи 
безопасността и качеството им, в т.ч. декларации 
за съответствие, протоколи от изпитване, 
сертификати за качество и др. При 
изпълнение на ел. инсталациите ще се спазят 
следните изисквания:

товарен
автомобил
ръчен нож
измервателни
прибори
работни
платформи
пробивна

ПВЦ тръби и 
шлаух за ел. 
инсталации
кабели СВТ, 
проводници 
ПВА
разпределител
ни табла
кабелни скари



Всички съединителни и разклонителни 
връзки да се изпълняват само в разклонителни и 
конзолни кутии.
Разклонителните и конзолни кутии да 
съответстват по конструкция на вида и 
изпълнението на ел. Инсталациите.
За предпазване на проводниците от механични 
повреди в краищата на металните тръби да се 
поставят защитни накрайници и втулки.
При полагане на изолационни тръби в подовете 
на помещенията да се осигури върху тях защитна 
покривка не по-малко от 50 мм.
Хоризонталните кабелни трасета да минават по 
коридорите или през помещенията в близост до 
тавана.
Влизането и излизането на кабели от таблата се 
осъществява посредством щуцери със 
съответните размери. Връзките на кабелите с 
апаратурата се осъществява с кабелни “обувки” 
за съответното сечение.
Всички екранирани кабели се заземяват в двата 
края. Полагане на кабелите по кабелните трасета 
се съобразява с електромагнитната съвместимост 
и да се полагат разделно.
Заземителят се изпълнява в непосредствена 
близост с електромерното табло. Вътрешната 
заземителна инсталация се присъединява към 
заземителя посредством третото, съответно 
петото жило на захранващия кабел.
"Нулата" (шина К1) в таблата се изолира от 
металните елементи с изолатори.
"Земята" (шина РЕ) в таблата се свързва към 
заземителната инсталация.
Осветлението се изпълнява от осветители, 
съответстващи на изготвени спесификации към 
проекта. Осветителните тела се монтират 
съгласно предвиденото в работните проекти.
Мълниезащитната инсталация се изпълнява 
според изискванията на нормите за проектиране 
на гръмоотводни и оборудване. Всички метални 
части на покрива се свързват към 
мълниеприемната инсталация чрез заварка.
Заземителната инсталация се изпитва, за което се 
съставя Протокол.

мащина ключове и 
контакти
бетонно желязо 
и поцинкована 
шина
заземления
осветителни тела
спомагателни 
материали - 
скоби, 
изолирбанд

МОНТАЖ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ
Изпълнението на този вид работа включва:
- доставка и монтаж на тръбната разводка на 
отоплението и монтаж алуминеви радиатори с

товарен
автомобил
автокран
водопроводни

ППр тръби с 
алуминиева 
вложка и 
фитинги



принадлежностите им;
- доставка и монтаж на въздуховоди от 
поцинкована ламарина, вентилационни решетки, 
вентилатори, нагнетатели и друго 
специализирано оборудване съгласно проекта.
При изпълнение на грубия строеж ще бъдат 
спазени технологичните отвори за преминаване 
на тръбната мрежа на отоплението, както и 
вентилационните отвори по проекта.
Монтажните работи ще се изпълнят от 
специализирано звено по ОВК инсталации. 
Тръбната мрежа ще бъде укрепена към 
конструкцията с укрепители. Ще бъде изпълнена 
и предвидената в проекта изолация на тръбите.
Монтажът на оборудването - радиатори, 
вентилатори, нагнетатели, въздуховоди, ще се 
извърши с окомплектованите към тях 
скрепителни средства.
Ще се контролира строго съответствието на 
закупените материали и апаратура с проекта и 
нормативните изисквания.
Отоплителната инсталация се изпитва с топла 
проба, на която присъствуват Техническият 
ръководител и КК и за която се съставя протокол.

ключове
клещи
измервателни
прибори
работни
платформи

тръбна
топлоизолация
алуминиеви
радиатори
въздуховоди от 
поц.ламарина
вентилационни
шапки
вент.решетки
вентилатори,
нагнетатели
автоматика и 
оборудване

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБОРУДВАНЕ 
БАСЕЙН
Санитарно-хигиенните норми изискват 
водоснабдяване на басейна чрез оборотна 
система за многократно използване на водата, 
като за целта се предвижда инсталация за 
пречистване и дезинфекция.
С оглед на оптимален пречиствателен ефект, 
водовливната и водовземната система на 
инсталацията са избрани така, че осигуряват 
хоризонтално движение на водния поток. 
Водовземната система е стенна -  чрез 
ширикоъгълен скимер и дъннен сифон в най- 
дълбоката част на басейна. Водовливната 
система е дънна -  чрез нагнетателни дюзи, 
разположени на стената.
Филтрацията ще се осъществява чрез 1 бр 
напорен пясъчен филтър 14 мЗ/ч , оборудван с 
циркулационна помпа и шестходов 
вентил/мултипортен кран/ с холендър. Тръбната 
разводка ще се изпълни от дебелостенни 
РУС,гъвкави РУС тръби и фитинги. За 
почистването на дъното и стените на басейните 
ще използват ръчни подочистачки, които да се 
включат към ширикоъгълен скимер.

товарен
автомобил
автокран
измервателни
уреди
ръчни
инструменти

специализирано 
оборудване за 
басейни :
филтърен блок
ел.помпа
закладни части
подов сифон
подводно
осветление
контролно табло
обзавеждане - 
подочистачка и 
стълби



Пречиствателната инсталация се оразмерява 
съобразно периода на рециркулация и периода на 
циркулационното водно количество, според 
изискванията за басейни - Инструкция №34 за 
хигиената на спортните обекти и екипировка на 
Република България.

Скимера ще се монтира на борда на басейна по 
детайл, като се предвижда преливка с тръба 050 
към канал. Тръбните линии за сифона ще се 
монтира с постоянен наклон 1%.
В стената ще се монтира 1 бр. осветително тяло- 
дисперсен халоген 300w/12v, вграден кабел 80 
см., каска от ABS, защитен щлаух със щуцери, 
разпределителна кутия и трансформатор.
В най-дълбоката част на басейна се монтира 1 бр. 
сифон със странично оттичане, с проводимост 10 
мЗ/час и присъединителен размер 050.
Водата от сифона и скимера се отвежда до 
смукателния тръбопровод на помпата.
Дънните дюзи с проводимост 5 мЗ/ч с 
присъединителен размер 050 -  3 бр.
Изпразването на басейна ще се извършва 
гравитачно или през помпата на филтърната 
инсталация.
Всички използвани PVC тръби (гъвкави, 
дебелостенни) и фасонни части ще са с работно 
налягане 5 atm и работна температура до 45С° с 
лепени и резбовани връзки;
Всички тръби с открит монтаж във филтърното 
помещение се укрепват през максимално 
разстояние 2,00 м и в краищата на участъците.
Басейна ще се пълни директно от 
водопроводната мрежа. Пълненето ще става 
посредством през нагнетателния колектор и 
дънните дюзи.
Водата от скимера и дънния сифон, през 
циркулационната помпа, ще преминава през 
филтъра, ще се пречиства и през нагнетателните 
дънни дюзи ще постъпва обратно в басейна. 
Прелялата вода през скимера посредством 
преливка в него, ще постъпва директно в канала.
Промиване на филтъра ще се извършва ръчно 
посредством шестпътния вентил монтиран на 
самия филтър. За необходимостта от промивка се 
съди по показанията на монитрания манометър 
на филтърното тяло. Промивка ше се извършва 
при показание на манометъра над 1,2 Atm. 
Водата от промиване на филтъра ше постъпва в 
битовата канализация на обекта (съгласувано с



ВиК проекта), а свежа вода се допълва 
автоматично в басейна.

Отговорността за работата и подържането на 
техническите съоръжения, както и за качествата 
на водата, се носи от обслужващия персонал. 
Затова, в края на изпълнението, ще бъде 
организирано обучение на персонала по 
поддръжката на басейна, с препоръки да бъдат 
контролирани при започване на използването на 
басейна, по средата и в края на работното време, 
следните параметри:
- Съдържание на свободен хлор
- Съдържание на свързани дезинфекционни 
вещества
- Окислително — редукционен потенциал
- рН - стойност на водата
- температура на водата

ПРЕВОЗ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
При откриване на строителната площадка, 
мобилизация и демобилизация на временното 
строителство и при приключване работата по 
изпълнението за почистване на строежа, под 
ръководството на Техническия ръководител ще 
се натоварват и извозват временните съоръжения 
и строителните отпадъци.
Временните съоръжения ще бъдат извозени от и 
на базата на Дружеството, а строителните 
отпадъци - на определеното в Разрещението за 
строеж депо.

автокран
товарен
автомобил
самосвали

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И 
КОМУНИКАЦИИ
При осъществяване на организационните 
процеси по време на изпълнението - 
организиране на срещи, осъществяване на 
комуникация с Възложителя и отговорните 
институции, рещаване на внезапно възникнали 
проблеми и др. се налага използването на 
служебен транспорт и оборудвана канцелария за 
обезпечаване на взаимовръзките между звената 
за изпълнение.

автомобил

мобилен телефон
канцеларски
материали
компютър и 
интернет



2.3. ЕТАП 3 : „ПОДГОТОВКА НА СТРОЕЖА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ^

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или 
окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на 
Изпълнителя. Работата няма да бъде приета, преди да се направят необходимите проби 
и изпитания. Изпълнителят уведомява представителя на Възложителя за датата, на 
която такива проверки и проби могат да се извърщат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното;
Количествата на завърщените видове работи се определят от нас чрез измерване 

в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя 
поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, то той трябва да ни извести 
като ни даде подходящ срок, за да можем да присъстваме или да изпратим 
квалифициран специалист, който да ни представлява.

Ще помагаме на представителя на Възложителя при извършването на такива 
измервания и ше предоставим всички подробности, изисквани от него. Ако не 
присъстваме или пропуснем да изпратим специалист, измерването, направено от 
представителя на Възложителя, ще бъде задължително за нас.

В края на всеки месец, заедно с представителят на Възложителя ще съставяме 
сертификат за завърщените видове работи и подаваме молба за междинно плащане. 
Чрез сертификата за междинно плащане, представителят на Възложителя може да 
направи всякакви корекции или промени към някой предишен сертификат, издаден от 
него, като има правото да промени оценката или задържи издаването на всеки 
сертификат за междинно плащане, ако обектът или част от него не са изпълнени така, 
че това да го удовлетворява.

След завърщване изпълнението на предвидените в договора видове СМР, се 
издава сертификат за окончателно приемане, придружен от документи, показващи в 
детайли стойността на извърщената работа в съответствие с Договора, заедно с всички 
останали суми, които смятаме, че са ни дължими по Договора, за да дадем възможност 
на представителя на Възложителя да подготви окончателното извлечение по сметката, 
ако не противоречи на договора.

Обектът се приема от Възложителя, когато задоволително е преминал пробите 
при завърщването му и има издаден Сертификат за временно приемане.

Изпълнителят на проекта в наще лице ще предава, пази и съставя актове по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г., на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството Д.В. бр. 72 от 2003 г., съответно оформени и подписани от Изпълнител, 
Възложител , Проектант и Строителен надзор.

След завърщване на обособена част от СМР или по инструкция от страна на 
Консултанта, както и след изпълнението на Строежа до степен на Съществено 
завърщване сме длъжни да изготвим и предадем на Консултанта за проверка 
Екзекутивна Документация. Същата ще показва точните местоположения, размери и 
детайли на работите, както са изпълнени, както и всички разлики между изпълненото и 
проектната документация. Екзекутивната документация, отразява несъществените 
отклонения от съгласуваните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ. В случай, че няма 
разлики между изпълненото и проектната документация, копия от съответната 
документация, може да бъдат обозначени като Екзекутивна Документация;

Ще предадем на Консултанта 3 комплекта Екзекутивна документация на хартиен 
носител и 2 бр. на ел. носител, заверена от проектантите и останалите страни, изброени 
в ЗУТ, преди (или като част от) искането ни за издаване на констативен протокол 
образец 15, както за етапи, така и за цялостното приемане на СМР;



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

При завършване на работата по съответната фаза, съгласно графика за 
изпълнение на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

Приемането на работата по съответен строителен етап се удостоверява с акт за 
приемане на строително-монтажни работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от Консултанта, упражняваш строителен надзор.

За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни 
работи ше се представят всички изискуеми съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. актове и 
протоколи.

Обектът на поръчката, предмет на настояшия договор, се счита окончателно 
предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на Констативен акт 
Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.

Ако е налице Съшествено завършване на СМР от наша страна и сме изпълнили 
всички свои други задължения по Договора, ше уведомим писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
КОНСУЛТАНТА за готовността си да предадем Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В 7-дневен срок след получаване на уведомлението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
назначава комисия за проверка, която да присъства при извършването на изпитванията 
на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато 
изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания в 
експлоатационни условия се съставя Констативен акт Образец 15 от Наредба № 3 от 
31.07.2003 г., с който Строежът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В 7-дневен срок от съставянето на Констативен акт - Образец 15 ше представим 
на КОНСУЛТАНТА изготвените за съставяне на окончателен доклад, всички 
необходими документи.

Задължаваме се в определения ни срок да изпълним предписаните работи, ако 
има такива. Длъжни сме да отстраним всички забележки, написани в Констативен акт - 
Образец 15.

След изпълнение на предписаните работи, ще уведомим писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си за предаване на работите по 
реда.

В 14-дневен срок след съставянето на Констативен акт - Образец 15, 
КОНСУЛТАНТЪТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за 
извършените СМР.

В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в 
съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.

4.4. ЕТАП 4 : „ЕТАП НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Изпълнителят ще осигури Гаранционно обслужване, съгласно договорените 
гаранционни условия и срокове.



II. МЕРКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА

1. МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Мониторинг и контрол върху строителството на обекта и напредъка на работите 
се упражнява от избрания Ръководен екип, който провежда съвещания на обекта. За 
резултатите от проведеното еъвещание и за приетите решения, със срокове и 
отговорници се води протокол. За участие в заседанията се канят и други специалисти 
от страните по договора.

> За потвърждаване на процесите в строителството се водят запиеи.
> Дейността се документира в съответни протоколи, актове и други документи 

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

> Строителят не може да закрие каквито и да било скрити работи преди 
издаването на акт за установяването на всички видове работи, които са предмет 
на закриване, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. (акт образец 12) за 
оформяне на сертификати и протоколи в хода на изпълнение на етроителните 
екрити работи, какъвто е протокола за предаването им. Тези еертификати и 
протоколи се подписват от техническият ръководител, строителния надзор и 
други лица, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г за съставяне на актове и 
протоколи по време на етроителството. Тези строителни документи ще ползваме 
наличната национална база от еертифицирани лаборатории за проверка на 
качествата на строителните продукти и съгласно наредбите за строителен 
контрол и надзор.

> Влагането на строителни материали и заготовки се извършва под
непосредствения контрол на оправомощените лица от: Възложителя,
Строителния надзор и Проектантите. Водят ее запиеи, съгласно изискванията: на 
договора с Възложителя (входящо - изходяща кореспонденция); на приетата 
практика на обекта - дневници на обекта, писма и на нормативната уредба 
(актове по образец, протоколи и т.н); проверяват се документите за доставка 
дали отговарят на заявените видове и количества, декларациите за съответствие, 
както и се извършва визуална проверка и потвърждение на доставката. При 
несъответствие с техническата спецификация и одобрените от Възложителя, 
мостри, същите незабавно ще се отстраняват от обекта;

> Всички материали ще отговарят на българеките стандарти, с които се въвеждат 
европейските или международните такива, както и на българските стандарти за 
качество или еквивалентни;

> Извършените СМР ще се приемат елед пълна документална проверка на място 
от Възложителя, за да се удостовери, че изпълнените дейности отговарят на 
клаузите на договора и проектите и са реално извършени. На Възложителя ще 
бъдат предоставени веички поискани фактури за материали и доставено 
оборудване, както и за стойности за извършени услуги на обекта. Проверката на 
място ще бъде документирана с приемо-предавателен протокол обр.19 за реално 
извършени дейноети. Същият протокол ще служи за изпълнение на последващи 
дейности относно разплащането на извършените видове СМР.



> КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО се осъществява при завършването на всяка 
технологична операция, както и по определените работни места в процеса на 
производството (строително-монтажни работи).

> ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ на обекта осъществява визуален контрол 
/посредством наблюдение/ за съответствие типа на продукта, целостта на 
опаковката, видими повреди и наличието на придружаващи документи.

> БРИЕАДИРЪТ НА ЗВЕНОТО проверява текущо качественото изпълнение на 
строително-монтажните работи извърщени от членовете на бригадата и следи за 
спазване изискванията в техническата документация (ТД), и информира 
техническия ръководител.

> ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ, ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВЕНОТО изпълнение на строително-монтажните работи на 
ръководените от него бригади и следи за правилното протичане на 
производствения процес.

> КОНТРОЛЪТ ПРИ СМР (строително-монтажните работи) се извърщва чрез 
следните мерки: измерване и сравняване, съгласно изискванията определени в 
Технологични инструкции за отделните видове СМР.

> Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от 
консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните 
проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.

> Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно 
изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в 
предоставените чертежи.

> Обектова лаборатория:
За контрол на извършените работи и вложени материали ще използваме 

акредитирана строителна лаборатория .
При изпълнение на всички видове СМР по договора ще следваме следните вътрешни 
изисквания:

• Пълно съдействие при взимането на проби от акредитираната лаборатория;
• Извършване на всички необходими лабораторни изпитвания съгласно ТС на 

материалите, влагани в обекта;
• Извършване всички необходими геодезически измервания;
• Информиране на Възложителя /или неговия представител/ за възникнали 

проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното 
решаване;

> Методите, които ще прилагаме за осъществяване на контрола при изпълнение на 
СМР и доставките на материали, включват:

• контрол при производителя
• вътрещен контрол на изпълнението
• контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя
• контрол при изпълнение на СМр
• изпитвания, проби и други.

Изпълнителят ще организира и проведе всички предвидени изпитания при 
завършване на строителните работи, като предварително уведомява Възложителя за 
датата на провеждане. Изпитванията се извършват в присъствието на представители на 
двете страни.

Дейностите по контрол на качеството ще се изпълняват от съответните екипи:



Контрол при производителя
Ние, като изпълнител няма как да наложим контрол върху производството на 

материали, но имаме твърди правила за избор на доставчик и правила за използване на 
материалите.

В процеса на строителството се влагат само материали с гарантирано качество, 
което се доказва със сертификати за качество, декларации за съответстсвие, за 
експлоатационни качества и протоколи от контрол и изпитване от независими 
организации.

Техническият ръководител съгласува предварително с Възложителя/ 
инвеститорския контрол материалите и продуктите, които ще се влагат в 
строителството по вид, качество, технически параметри, тегло, здравина, произход и 
количества, в съответствие с изискванията на техническата документация на обекта.

Материалите и продуктите на обекта се доставят само от предварително 
оценените и утвърдени доставчици.

Контрол при доставката
По време на етапа на доставката на материалите се проверяват 

сертификационните документи за качеството, както и съответствието на материалите 
със съответните стандарти и доставни документи. Дружеството осъществява контрола 
на доставения продукт, за да се увери, че тези продукти са в съответствие със 
спесифицираните доставни изисквания. Контролът почива на следните дейности, които 
се изпълняват:

Приемане на доставените продукти чрез изследване на удостоверяващите 
качеството документи и установяване на тяхната съвместимост със специфицираните 
условия на доставка;

Извършване на лабораторни изпитвания, предвидени в техническите 
радпоредби, на доставените продукти.

Техническият ръководител незабавно уведомява Специалист Контрол по 
качеството за доставена партида материали или продукти за извършване на контрол на 
качеството, преди да бъдат заскладени или вложени.

Заедно извършват входяш контрол на всяка доставена партида материали по 
отношение на количеството, външния вид и необходимата придружителна 
документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие и 
експлоатационните качества, доказващи качеството, и протоколи от изпитване, там 
където е необходимо.

Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в 
строителството техническият ръководител го изолира, като се предприемат действия за 
уреждане на рекламацията с доставчика или производителя.
Техническият ръководител е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика по 
установения ред.

Контрол при изпълнение на СМР
Текущ контрол на Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи 

в процеса на изпълнението им се осъществява от Техническия ръководител, 
подпомаган от специалиста Контрол по качеството на обекта за съответствие с 
изискванията и спецификациите, посочени в съответните действащи нормативни 
документи в строителството.
Качеството и количеството на скритите строително-монтажни работи се отчита, като се 
състави Акт за скрити работи.

Изпитвания,проби и други
Изпитанията/ лабораторните изпитвания на строителните материали и продукти 

ще се провеждат съгласно предписанията на техническата спецификация, освен ако в 
договора с Възложителя не е изрично уговорено друго. Инвеститорът може да изисква 
допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените



резултати и за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и 
дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди 
тяхното съществуване. Контролът в тези случаи е последващ. Отговорността за 
упражняването му лежи основно върху специалиста Контрол по качеството.

Съхранение и складиране на материалите
Изпълнителят ще положи усилия, за да сведе до минимум продължителността на 

складиране на материали и оборудване на Площадката, като планира доставките, така 
че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията /поставки, платформи, 
стелажи, скари, контейнери и др./ за складиране ще са готови преди пристигането на 
материала. Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада и на Площадката. Изпълнителят няма да съхранява на Площадката ненужни 
материали или оборудване.

Складът ще бъде закрит, съобразен с изискванията на доставчиците, 
спецификата на материалите или изискванията на договора.

Съхранението на материалите в складовите помещения се извърщва в 
съответствие с инструкциите на производителя или доставчика на стелажи, палети, в 
контейнери и др.

Изписването на материалите се извърщва по реда на тяхното постъпване в 
склада. Не се разрещава ползването на материали от друга партида, преди да е 
изчерпана предшестващата.

2. ДРУГИ д е й н о с т и  и о р г а н и за ц и о н н и  п р и н ц и п и  за  к а ч е с т в е н о  
ИЗПЪЛНЕНИЕ извън ПОСОЧЕНИТЕ В ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА КОИТО Е ДОКАЗАНА ПРИЛОЖИМОСТТА И 
ПОЛЕЗНОСТТА ИМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА И ТЯХНОТО 
ВКЛЮЧВАНЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Анализът на проектната документация и изискванията на Община Благоевград 
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.

За целта ГД "КРЕОН" ще спазва следните главни принципи на организация на 
изпълнението:

1. Максимална организация на ресурсите във времето -  пълно обезпечаване с 
материали, техника и инструменти, работна ръка.

2. Непрекъснатост на процеса -  елиминиране рисковете от нетехнологични 
престои.

3. Система за осигуряване на качеството.
4. Добра координация между участниците в проекта - Община, Надзор, Етажна 

собственост, доставчици на ел енергия, ВиК, телекомуникационни услуги и други 
свързани институции.

5. Опазване здравето на работещите, опазване на околната среда -  изпълнение на 
мерките, предвидени в нормативната уредба, разработване на конкретни мерки за 
безопасност и пожаробезопасност.

При спазване на тези основни принципи, считаме, че изпълнението на проекта 
ще бъде постигнато в обем, съдържание и срокове, които ще задоволят Възложителя.



За постигане на тези цели ще бъдат взети следните мерки:

2.1. МЕРКИ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ

Изпълнението ще се ръководи от качествен технически и организационен 
персонал, който ще осъществява:

> предварително планиране - създаване на организационен план с конкретни 
списъци на работната ръка (основни и резервни работници), необходимите 
мащини, инструменти и материали и начини за осигуряването им още преди 
започване на изпълнението;

> ежедневен анализ на хода на изпълнението;
> разпределяне на задачите по организиране на заявките с конкретни отговорници, 

транспорт и места за складиране;
> перспективен анализ на големи доставки, изискващи време за производство или 

транспортиране до обекта.

2.2. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ПРОЦЕСА

Тези мерки са особено важни, поради ограничения срок за изпълнение на СМР, 
съгласно изискванията на Възложителя и могат да се обобщят в две групи: анализ и 
преодоляване на „критични точки" за изпълнението и мерки, свързани с 
технологичната последователност на изпълнението.

2.2.1. Анализ на „критични точки'' за навременно изпълнение и мерки за 
тяхното предотвратяване и преодоляване:

(1) „Критична” точка №1 -  Предаване и приемане на чиста строителна 
площадка:

При започване на СМР съществува риск от забавяне, свързан с необходимостта 
от работа в обитаем обект.

Мерки за преодоляване:

• съгласуваност с Възложителя

• съгласуваност с Етажната собственост

• организиране на предварителни срещи с представителите на Възложителя и 
Етажната собственост за разработване на графици, свързани с предоставянето на 
фронт за работа

• назначаване на отговорни лица за контрол и проследяване на графиците, в 
помощ на Ръководител екип

• сигнализиране Възложителя при необходимост от съдействие при проблеми, 
свързани с изпълнението на графика
(2) „Критична” точка №2 -  Забавяне на основни материали от страна на 

доставчици:
Мярка за отстраняване на „Критична” точка №2:
Във фирмата на Строителя има внедрена система за работа с доставчици. Има 

подписани договори с предварително одобрени доставчици. Заявяването на 
материалите се извърщва в предварително в писмен вид с типови заявки. Отговорника



по контрол на качеството следи пряко всяка доставка -  срок на доставяне, количество 
на доставените материали (отговарят ли на предварителните заявки) и качество на 
материалите. В случаи на забавяне от страна на основния доставчик има алтернативни 
варианти за извършване на доставки на едни и същи материали от други одобрени 
доставчици.

(3) „Критична” точка №3 -  Повреда на основна техника при извършване на 
видове работи е механизация. В процеса на изпълнение, извозване на отпадъци, 
доставка на материали и др. транспортни услуги е възможно да се повреди 
непредвидено техника или транспортно средство.

Мярка за отстраняване на „Критична” точка №3:
Строителят притежава собствена авторемонтна работилница за поддържане 

изправността на техниката. Всички машини минават периодични и планирани прегледи 
с цел навременно отстраняване на повреди.

Ще бъде организиран мобилен сервизен екип, който да бъде на разположение 
при възможност за отстраняване повредата на място.

В случай, че машина се повреди на строителния обект, тя ще бъде заменена 
своевременно с друга от същия вид. Фирмата разполага с достатъчно на брой машини, 
товарни автомобили, малогабаритна техника. Има достатъчно водачи на изброената 
техника, така че да се подсигури непрекъснатост на работния процес. В случай на 
недостиг на собствена техника, имаме утвърдени доставчици на техника под наем.

(4) „Критична” точка №4 -  Лоши атмосферни условия. В процеса на изпълнение 
на поръчката е възможно затруднено извършване на СМР, породено от валежи, вятър и 
др. неблагоприятни атмосферни условия.

Мярка за отстраняване на „Критична” точка №4.
Строителят има изградена практика да се следят метеорологичните прогнози и 

да се планират алтернативни варианти за изпълнение на планирани СМР. Ще бъдат 
разработени алтернативни организационни планове с гъвкава организация на работа, 
при която при лоши метеорологични условия ще се изпълняват с предимство 
ремонтните работи на закрито.

(5) „Критична” точка №5 -  Настъпване временна нетрудоспособност на 
квалифицирани специалисти. В процеса на изпълнение на поръчката е възможно 
излизането в отпуск по болест на ключови квалифицирани специалисти и работници, 
което би довело до затруднения при изпълнението на СМР.

Мярка за отстраняване на „Критична” точка №5
Строителят притежава достатъчен брой квалифицирани специалисти -  трима 

строителни инженери и двама строителни техници с дългогодишен опит, които ще 
бъдат изцяло ангажирани с текущия процес на изпълнение на поръчката, които ще 
бъдат взаимозаменяеми. При възникнали ситуации със здравословни проблеми и загуба 
на трудоспособност на възлови работници техните функции ще бъдат поети от 
предвидените в резервните списъци на работната ръка.

2.2.2. Спазване на технологичната последователност на изпълнението

За осигуряване на този принцип е разработен Линеен календарен график, който 
след подписване на Договора се съгласува с Възложителя.

• Спазване на времетраенето по Линейният календарен план - ще бъде 
непрекъснато контролирано от ръководния екип на Строителя и главно от



Ръководител екип;

Анализ на евентуални закъснения от графика 
отстраняване на причините

и вземане на мерки за

Въвеждане на система за персонална отговорност за времетраенето по графика;

Контрол на вътрешната технологична последователност съгласно нормативните 
разпоредби (ПИСМР) и техническите спесификации на изпълняваните работи 
чрез пряко наблюдение от страна на Техническите ръководители;

Строителният процес ще бъде организиран на принципа "постъпателност", което 
е предвидено и в линейния график. Работите, които са последователни във 
времето, ще се застъпват помежду си, така че да не се получава изчакване и 
хаотично изпълнение. Другата мярка по тази цел е максимално използване 
възможностите за "едновременност" на изпълнението. Това са например СМР, 
които се изпълняват вътре и такива, които са извън сградата, а също и работи, 
чиито технологии са независими по време и място на изпълнение.

2.3. СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изпълнителят има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 

9001:2008, внедрена система за управление на условията на труд BS OHSAS 18001:2007 
и внедрена система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2005. 
Ръководството има разработена Политика по управление, като средство за управление 
на фирмата, с цел непрекъснато подобряване на вече постигнатите резултати. 
Политиката, както и общите и конкретни цели по управление се преразглеждат, 
оценяват и при необходимост се обновяват на всеки преглед на Интегрираната система 
за управление от страна на ръководството.

да:
При сключване на Договор за изпълнение на поръчката, ГД „Креон” се ангажира

> Създаде необходимите условия и организация за изпълнение на поръчката;
> Създаде необходимите ресурси;
> Строго спазване на нормативните документи;
> Стимулиране и лична отговорност на всички служители за изпълнение на 

поръчката;
> Високо качество при извършване на всички дейности.

Системата за контрол на качеството ще обхваща две групи процеси:
1. Основни процеси:

• Договаряне на материалите;

• Закупуване;

• Извършване на строителни дейности;

• Контрол на качеството.
2. Спомагателни процеси:

• Управление на ресурсите;

• Управление на персонала;

• Управление на инфраструктурата и работната среда.
Важен принцип, който е водещ за изпълнението на различните видове СМР и



услуги е предварителният подбор на доставчици на основните материали и услуги. С 
всяка доставка на предварително заявен материал е задължително изискването на 
съпътстващи документи: сертификати, удостоверения, декларации за съответствие. В 
съответствие с внедрената във фирмата ИСУ е важен последващия контрол при 
доставката на материалите -  води се дневник на входящите доставки.

Изискванията по отношение на договарянето и закупуването на материалите, 
които се изпращат до доставчиците напълно ще дефинират закупувания продукт. 
Всички изисквания към закупуването преди да се запишат в заявка ще бъдат проверени 
от Изпълнителя и одобрени от Възложителя.

Контролът на закупения продукт ще се осъществява при приемане, за което 
отговаря члена на екипа, направил съответната заявка.

Изпълнителят ще отделя специално внимание на доставката на материалите. 
При закупуването на материали се разработва пълно и точно Техническо задание 
/Техническа спецификация/. Процесът на подбор и избор на доставчици се осъществява 
при спазване на всички изисквания, определени в проектната документация. Процесът 
се ръководи и контролира от Отговорника по качеството, като за целта се водят записи 
и се попълва анкетна карта.

Системата за управление на качеството на Изпълнителят включва изисквания, 
които не допускат неумишлена или умишлена употреба на материал, който не 
съответства на определените изисквания. Разкритите несъответствия в изискванията 
към продукта се документират, а самия продукт се идентифицира и изолира.

Ако е предварително договорено, случаите при които се разрешава използването 
на продукт с отклонение трябва да бъдат съгласувани с Възложителя или с негов 
упълномошен представител.

На обекта също се извършва постоянно проследяване на качеството на влаганите 
материали. Във всички тези случаи се изготвят документи, които описват 
несъответствието и евентуално извършените замени.

При изпълнението на тази поръчка освен задължителното спазване на 
нормативната уредба относно качеството на материалите и изделията, ше се има 
предвид преди всичко, че обектът е от голямо социално значение и че всички 
материали, които се влагат, трябва да съответстват на нуждите на живеещите в 
комплекса, включително и с неравностойно положение. Затова за този проект 
Отговорникът по контрола на качеството ще бъде ангажиран с предварително 
проучване на материалите и изделията в този аспект. В хода на изпълнението, поради 
тази специфика на обекта, при необходимост ще се консултираме също с Възложителя, 
Проектанта и Производителите.

Материалите и заготовките, които ще се вложат по време на изпълнение на 
обекта ще отговарят по вид, тип и качество на техническите спесификации. Няма да се 
допуска използване на материали без Декларация за съответствие, сертификат за 
качество и без технология за изпълнение, като се предвижда:

От доставчиците, особено за основните материали ще се изисква:
1. Да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане изготвени на 

български език и обозначени наименованието и адреса на управление на 
производителя;

2. Декларацията за съответствие, която трябва да съдържа следните елементи:
• наименование и адрес на производителя или упълномощения представител;
• описание на продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.);
• нормативни актове и технически спесификации, на които съответства продукта;
• спесифични условия, свързани с употребата на продукта (указания за



• номера и дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в 
случай че има такива;

• име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен 
номер;

• име и длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от 
името на производителя или неговият упълномощен представител;

• Сертификат за съответствие на строителен продукт или на производствен 
контрол.
По отношение спазването на общите изисквания, законови уредби, правила, 

наредби, стандарти и др. на техническата спецификация ще се изпълняват следните 
мероприятия:

> минимални изисквания - техническите спесификации покриват минималните 
изисквания за качеството на материалите, за изпълнените дейности и за 
гаранцията за качество;

> качество на материалите за строителство -  ще доказваме съгласно Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти от 06.12.2006г., като влаганите материали ще се 
придружават от декларации за съответствие, протоколи от изпитания и указания 
за приложение на български език. Всички материали ще бъдат предварително 
представени за одобрение чрез мостри и съпътстващи документи за произход на 
Възложителя и Строителния надзор. Съхранението на материалите на обекта ще 
бъде при изискуемите условия, за да не се допусне увреждането и разпиляването 
им. При възникване на допълнителни въпроси или необходимост от повече 
пояснения по представените технически спесификации, ще бъде задължително 
уведомен Възложителя за уточняване и писмено съгласуване;

> ще се изготвят необходимите Протоколи по Наредба №3 за установяване на 
скрити работи - вид, количество, оценка на качеството на изпълнените СМР, 
подлежащи на закриване;

> Ще се спазват законовите уредби на страната във връзка с изпълнението на 
строителството, в т.ч. - ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР, Наредба №2 за въвеждане в 
експлоатация на строежите. Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Наредба 13-1971 за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010, Наредба № РД- 
07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа , Наредба №7/1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и 
използване на работното оборудване /обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр. 48/2000г. и 
бр. 52/2001 г.; попр. Бр.54/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм.и доп. ДВ 
бр.88/08.10.2004 г./и др.

проектиране, изпълнение и експлоатация);

Мерки за качествено изпълнение на СМР:
> Осигурени компетентни ръководители с необходимата техническа

квалификация и професионален опит, подходящи за организиране и контрол на 
извършваните СМР;

> Осигурени компетентни ръководители с необходимата техническа
квалификация и професионален опит, подходящи за организиране и контрол: на 
доставките на продукти за влагане и на изпълняваните СМР на обекта от 
внимателни и подходящо квалифицирани по професията си работници;

> Ясно разпределени конкретните задачи между отговорните лица съобразно



предварително приетата организационна структура.
> Разработените от Ръководител проект на характеристики с персонални задачи и 

отговорности ще бъдат обсъдени и окончателно приети.
> На обекта ще бъдат изготвени и приети подробни правила и процедури за 

организация и управление, за вътрещен мониторинг, ред на отчитане и за оценка 
на напредъка и ефективността на изпълнение на заложените дейности на обекта;

> Организацията на работа ще гарантира, че, ако дадена операция не съответства 
на изискванията, то тя ще бъде идентифицирана и поставена под контрол, за да 
се предотврати по нататъщното допускане на грещки. Мерките за контрол и 
свързаните с това отговорности и правомощия по разпореждането с 
несъответстващите действия ще бъдат определени в документирана процедура.

> През целия период на изпълнение на обекта ръководителят ще следи и 
организира законообразното и навременно изпълнение на предвидените 
дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, на реда за 
отчетност, както и за ефективното и навременно изпълнение на персоналните 
задачи. Тази дейност е основополагаща за успещното реализиране на проекта, 
тъй като ще допринесе за ефективното изпълнение на основните дейности, 
заложени в календарният график, както и ще доведе до постигане на желаните 
резултати.

> По време на работата, ще се осъществява обмен на информация по въпросите на 
качеството, околната среда и условията на труд, с цел запознаване на персонала 
и заинтересованите от дейността на фирмата организации с нормативните 
изисквания и обществените потребности.

> През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно 
инвестиционните проекти и техническите спесификации, предвидени за 
изпълнение, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

> При наличието на несъществени отклонения от съгласуваните проекти ще 
изготвим необходимата екзекутивна документация - чертежи, детайли, 
обяснителни записки за промените, заповеди на проектанти.

2.5. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Строителят притежава внедрена система за здравословни и безопасни условия на 
труд - OHSAS 18001:2007. Преди започването на строителството ще се изпълнят 
изискванията на Българското законодателство и на внедрената система за здравословни 
и безопасни условия на труд. Също преди започване на работа и по време на целия 
обект, до завършване на строежа се извършва оценка на риска, съгласно чл.15 от 
НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Фирмата 
има действащ комитет по условия на труд, съгласно чл.28 от ЗЗБУТ. При извършването 
на работата Изпълнителят ще спазва изискванията от НАРЪЧНИК ПО ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА и утвърдени инструкции по безопасност и здраве.

В Проекта по безопасност и здраве ще бъдат конкретизирани мерките по 
безопасност и здраве и са разработени технологични инструкции за изпълнение на 
СМР, осигуряващи извършването им в технологична последователност и със 
съответната безопасност за изпълнителния персонал и самите работи Особено важно е 
те да бъдат сведени до знанието на работешите на обекта и да се следи за тяхното 
спазване.



Ще бъдат изготвени „Анализ и оценка на риска”, „Програма за намаляване на 
риска” и „План за действие при пожари и аварии".

Ще бъдат изготвени инструкции по безопасност и здраве, които ще бъдат 
поставени на достъпно и видно място на строителната площадка.

Определяне писмено длъжностните лица, различните видове инструктаж.

На работещите на обекта ще се извърши начален инструктаж; редовно ще бъдат 
провеждани периодичните инструктажи и извънредните при започване на нови 
видове работи, както и ежедневен инструктаж на обекта.

Ще се изготви списък на отговорните лица за провеждане на контрол и 
координиране дейностите на отделните изпълнителни звена за местата, в които 
има специфични рискове, както и за тяхната евакуация.

Ще се изготви списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи 
на контрол.

Автотранспортът и строителната механизация, които ще се използват на обекта, 
трябва да са придружени от редовни талони за преминат Годишен технически 
преглед. Освен това те ще бъде обект на регулярни проверки за техническото 
състояние през целия период на присъствие на площадката.

Всички кранове и подемни машини също ще са снабдени с валидни талони за 
преминат Годишен технически преглед, както и пълна проверка от Инспекцията 
за технически надзор за товароподемността.

Всички подемни механизми ще притежават валиден сертификат за изпитване и 
трябва да са обект на 6-месечен визуален преглед.

Назначаване на персонал, притежаващ необходимата професионална 
подготовка, квалификация и стаж, правоспособност (лиценз) за извършване на 
специфични дейности - управление на строителни, транспортно подемни и 
транспортни машини.

Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата 
подготовка, се допусна на работа само след като бъде подробно инструктиран по 
правилата на безопасността и хигиената на труда.

Предварително медицинско освидетелстване на назначения персонал. 
Извършване на периодични прегледи от Службата по трудова медицина.

На обекта ще се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на 
подходящи места ще се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и 
инструкции по техника на безопасността.

Вредните за здравето на хората и опасни материали ще се съхраняват в 
подходящи помещения.

Определяне изискванията за назначаване на работници и служители за нуждите 
на изпълнението на договора, като не се допускат до работните места хора без 
трудов договор.

Определяне писмено режима на труд и почивка, с особено внимание при 
сумарното изчисляване на работното време.

Снабдяване на персонала с работно облекло, лични предпазни средства и 
специално работно облекла.

2.5.1. Общи мерки за безопасност при изпълнение на СМР:



• Запознаване на персонала с изходите за аварийно напускане на участъците и 
определяне на безопасните места извън тях.

• На видни места се предвижда да се поставят табели с единния европейски номер 
за спешни повиквания -  112,

• Пътищата за евакуация и всички свои разработки и действия се съгласуват с 
местните власти.

• В съответствие с Наредба №16 за сигнализация на строителство и ремонт на 
пътища, преди започване на строителните работи ще се доставят и монтират 
необходимите съоръжения, знаци и табели за осигуряване на ЗБУТ. При 
необходимост достъпът на строителна механизация и автотранспорт ще се 
съгласува с КАТ.
Контролът на съответствието по отношение на осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд се упражнява Управителя. Отговорни лица за спазването на 
техниката по безопасност ще бъдат главно Техническият ръководител и Отговорникът 
по безопасност и охрана на труда, задължение на които е оценката на възможните 
рискове в тази посока и взимане на конкретни мерки за предотвратяването им.

Контролират се:

• извършваните инструктажи от техническия ръководител, който е и отговорник 
по БЗР за обекта;

• познаването от всички участници в процеса на строителство и осигуряването на 
постоянен достъп за ползване на разработените: „Анализ и оценка на риска”; 
„Програма за намаляване на риска”; „План за действие при пожари и аварии" за 
обекта;

• изпълнението от техническия ръководител на всички мероприятия, предвидени в 
проекта по част ”План за безопасност и здраве” като направа на: ограда; 
обозначение с предупредителни знаци; заграждения на зони с повишена 
опасност; приспособления за безопасност на персонала (колективни средства за 
защита) и т. н.;

• отстраняването незабавно от работа на обекта на всички свои представители, 
които: имат постоянно лошо поведение; са некомпетентни или немарливи при 
изпълнение на задълженията си; не се съобразяват с някоя разпоредба на 
договора и постоянстват в поведение, което накърнява безопасността, 
здравословната работа и опазването на околната среда;

• осигурени ли са на работниците подходящи за сезона работно облекло и обувки 
и лични предпазни средства - задължителна предпазна каска и други според 
изпълняваните работи на обекта и утвърдения списък на личните предпазни 
средства в Организацията;

• обвързвани ли са договорно всички доставчици на продукти и услуги да спазват 
нормативните изисквания за ЗБУТ.

Ръководството на Строителя и Длъжностните лица по ЗБУТ по време на 
цялостното изпълнение на поръчката ще бъдат ангажирани с:

> извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от 
повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за 
изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата;

> анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната



ефективност/резултатност;

> осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, чрез вземане на 
решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента 
резултати;

> усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с 
управление на качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд.

> Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, 
оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и 
непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този 
вид документи.

2.5.2. Общи мерки за предотвратяване на пожари и аварии:
Въз основа на изготвения ПБЗ към работния проект и в съответствие с 
разпоредбите на Наредба №2 от 22 март 2004 г., за минимални изисквания за 
безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР ще се 
съставят за всеки подобект предвидените в действащата нормативна база 
планове.

В съответствие с Наредба №16 за сигнализация на строителство и ремонт на 
пътища, преди започване на строителните работи ще се доставят и монтират 
необходимите съоръжения, знаци и табели за осигуряване на ЗБУТ;

Ще бъде изготвен и съгласува план за предотвратяване и ликвидиране на пожари 
и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка;

Запалимите материали ще се отделят от незапалимите или от материали 
поддържащите горенето, като се складират поотделно на обозначените места за 
ежедневното им транспортиране до депата;

Ще се спазват законовите разпоредби по отношение на съхранение на горивото. 
Местоположението на складовете за запалими материали ще е отдалечено от 
навеси и работилници с електрическо или ацетилено-кислородно заваряване;

Входовете към събирателните пунктове, складовете и работилниците ще са 
обозначени със съответните стандартни табели: Тютюнопушенето забранено, 
указание за местоположението на пожарогасителя и Опасност от пожар;

Складът ще разполага с достатъчна естествена или допълнителна вентилация и с 
дренирана настилка;

Пожарогасители ще има в близост до входовете и вътре в складовете, 
работилниците и събирателните пунктове;

Пътищата, просеките и противопожарните горски пояси ще се почистват от 
отломки, отпадъци и препятствия;

Ще се поддържат чисти от отпадъци и суха растителност каналите и 
сервитутните участъците от пътища и въздушни електропроводи, както и 
районите за съхранение и работа с верижни триони, машини за заваряване, 
генератори, мотори, електрическо оборудване или експлозиви;

Оборудване на зоните за съхранение и работа с машини, както с водни 
пожарогасители и запаси от вода не по-малко от 50 литра на човек, така и с 
пожарогасители с въглероден диоксид или пяна;

Подборен контрол на горивото чрез прекъсване на вертикалната и хоризонтална



продължителност, с цел лесно контролиране на наближаващите пожари;

Превантивно и възпрепятстващо наблюдение. Наличие на служители за бързо 
откриване на огнищата на пожар.

2.5.3. Общи мерки за хигиената и осигуряване на здравословни условия на
труд

Изпълнителят ще осигури, доколкото практически е възможно, здравето, 
безопасността и социалното положение на работното място на всички работещи на 
обекта. Организацията на строителните площадки и на работните места е в 
съответствие с действащите в България нормативни документи за безопасност. 
Задълженията на Изпълнителя включват:

Осигуряване и поддържане на строителна механизация, 
оборудването осветени, безопасни и без риск за здравето.

машините и

• Изпълнение на подходящи мерки за осигуряване на безопасност и недопускане 
на рискове за здравето във връзка с използването, съхранението и 
транспортирането и депонирането на вещества и други.

• Осигуряване на предпазно облекло и оборудване, пунктове за оказване на първа 
помощ с необходимите персонал и оборудване, както и информация, 
инструкции, обучение и надзор, необходими за осигуряване на здраве и 
безопасност по време на работа за всички работещи на строителната площадка, 
съгласно българското законодателство.

• Осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната 
площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки.

• Осигуряване на адекватна канализация, места за събиране и съхраняване на 
отпадъците, в съответствие с българските закони и подзаконови нормативни 
актове по начин, удовлетворяващ изискванията на Строителния надзор за 
всички издигнати на обекта сгради, офиси, складове и лаборатории.

• Осигуряване на адекватен брой подходящи тоалетни и други санитарни 
принадлежности на местата, където се изпълняват работите по начин, 
удовлетворяващ изискванията на районния санитарен инспектор.

• След консултации със съответните власти по обществено здраве изпълнение на 
подходящи мерки за контрол на комарите, мухите и останалите насекоми на 
обекта, включително прилагане на подходящи химически реагенти в районите 
на развъждане.
2.5.4. Мерки за опазване на околната среда
Изпълнителят притежава внедрена система за опазване на околната среда - ISO 

14001:2004. Преди започването на строителството ще се изпълнят изискванията на 
Българското законодателство и на внедрената система за опазване на околната среда.

Основните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати при 
реализирането на настоящия проект, са както следва:

• емитиране на замърсители в атмосферния въздух, повърхностните води и 
почвите;

• промяна на акустичната среда;

• генериране на отпадъци;

• местно население;



По време на строителството в атмосферния въздух ще се емитира основно прах 
и ауспухови газове от строителната и транспортна техника.

По отношение на повърхностните води в процеса на строителството е възможно 
замърсяване с изкопни земни маси и нефтопродукти. В процеса на експлоатация не се 
очакват промени в качеството на повърхностните води.

При строителството ще настъпят промени в акустичните характеристики на 
околната среда, в резултат от концентрация на строителна техника и транспортни 
средства.

Отпадъците ще се извозват и депонират на определени за целта места, за сметка 
на Изпълнителя.

>

>

Мерките, свързани с опазване на околната среда са насочени към:
извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите 
по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на обекта, 
определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са 
насочени към предотвратяване деградацията на околната сред, към нейното 
възстановяване, запазване и подобряване;

> контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение 
на СМР от Изпълнителя;

> управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, 
почвата, персонала и обществото - отпадъци (строителни, битови, опаковки, 
хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, 
разливи от зареждане с горива), ресурси (строителни материали, горива

> планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на 
персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

> прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на 
персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане 
на целите на Фирмата, за качество на извършваните СМР, здравословни и 
безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

> извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от 
повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за 
изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата;

> анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната 
ефективност/резултатност;

> осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, чрез вземане на 
решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента 
резултати;

> усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с 
управление на качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда;

> непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, 
комуникационното и компютърно оборудване на фирмата, за осигуряване 
качество в строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда и с цел предотвратяване на 
разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипани с 
пясък или локализирани по друг подходящ начин за ограничаване на



разпространението им;

> периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, 
оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и 
непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този 
вид документи.

Конкретните мерки, които ще вземе Изпълнителят, са:

• ще ограничи своите дейности в определените граници на площадките или и 
върху други площи, ако това е съгласувано между Надзора и Изпълнителя.

• ще осигури поливане на всички строителни площадки, увеличаване на пътищата 
и надлежно почистване на площадките за добавъчен материал.

• ще организира и контролира площадките за съхранение на материали и 
техническото състояние на машинния парк.

• няма да позволява утъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените 
площадки в близост до строителните.

• ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по време на 
периода на строителство и експлоатация.

• ще изнася в кратки срокове всички неизползвани материали и остатъци, 
свързани със строителните работи от площадките.

• ще осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода и временно 
електроснабдяване за нуждите на строителството и за временните офиси на 
фирмата и Надзора, и ще отстрани всички такива временни инсталации преди 
окончателното приемане на работите.

• няма да допуска използването на обществени улици, пътища, затревени лехи или 
пешеходни алеи за изхвърляне или складиране на материали и оборудване.

• ще осигури установяване на добра организация по време на строителството на 
отделните съоръжения и съответни работи.

• ще осигури осветление на площадката, поставянето на предупредителни знаци и 
табели по пътищата и съоръженията, както по време на строителството, така и 
по време на експлоатацията на площадката.

• ще осигури обучение на оперативния персонал да работи със съответните 
контролно-измервателни устройства, за да поддържат оптимални параметри на 
технологичните процеси.

• ще изготви и зачита плана за действие в спешни ситуации и в случай на 
замърсяване.

• ще предприеме специални мерки, в случай че Надзора сметне за необходимо, за 
да намали вредните въздействия от праха, шума или други причинители на 
дискомфорт и вреден труд, като например, през сухите периоди, поливане на 
тежко натоварените пътища най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в 
границата на строителната площадка трябва да се поливат поне един път на ден.

• ще осигури спазването на всички мерки относно събиране, изнасяне и 
депониране на отпадъците, предвидени в Плана за управление на отпадъците.

4. Срок на валидност на офертата (най-малко до 10.10.2018 г.): до 10.11.2018г.;

5. Декларираме, че няма да ползваме подизпълнители.
Подизпълнителят/подизпълнителите, който/които ще използваме, е/са:



№
Наименование

на
Подизпълнителя

ЕИК/ЕГН на 
подизпълнителя

Вид на работите, 
които ще извършва

Дял на участието от 
общата стойност на 

поръчката (в %)

(Попълва се в случай, че в т. 1 лицето е декларирало, че ще използва подизпълнители. При 
необходимост лицето може да добавя редове в таблицата.)

6. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проекта на договор -  
неразделна част от Документацията за участие.

7. Заявяваме, че в срока на действие на договора ще изпълняваме непредвидени 
строително-монтажни работи на обща стойност до 5 % (пет на сто) от стойността на 
договора, формирана при следните норми:

 ̂ Часова ставка: 4,00лв./ч.ч.;
 ̂ Норма на допълнителни разходи за труд: 50 %;

Норма на допълнителни разходи за транспорт и механизация: 30 %;
Норма на доставно-складови разходи за материали: 5 %;
Норма на печалба: 10 %.

8. Представяме Ви нащето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет: „Изграждане на вътрещен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, 
филиал Сандански“:

Обща цена за изпълнение предмета на поръчката: 254 759, 65 лева без ДДС

Словом: Двеста петдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 
щестдесет и пет стотинки без включен ДДС.

(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС)

9. Предложените единични цени в Остойностената техническа спецификация 
включват всички разходи за цялостното, точно и качествено изпълнение на отделните 
видове СМР съгласно Техническата спецификация, предложените от нас условия за 
изпълнение на поръчката, проекта на договора, както и всички законови изисквания за 
осъществяване на дейностите -  предмет на обществената поръчка.
10. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията на 
Възложителя;
11. При откриване на несъответствие между предложените единични цени в 
Остойностената техническа спецификация и общата стойност, валидни ще бъдат 
единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще приведа общата 
стойност в съответствие с единичните цени.
Приложение:
1. Остойностена техническа спецификация (по образец) на хартиен и електронен 
носител -  CD във формат Excel.

Дата: 30.03.2018 г.


