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за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, .........год., в гр. Кубрат, между:

1. Община Кубрат, адрес: гр. Кубрат, ул. ,.Княз Борис I” № 1, ЕИК: 000505846 и № по ДДС: 
000505846 представлявана от Алкин Неби -  Кмет на Община Кубрат и Евшен Мустафа -  Гл. 
счетоводител, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 
Люлин, бул. .,Д-р Петър Дертлиев" № 129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468. представлявано от 
Иван Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна,

на основание чл. 183 от Закона за обществени поръчки и Решение № 169/ 23.02.2018 г. на 
Кмета на общината се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1 .(1 ) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка с наименование 
Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо 
Ботев“, гр. Кубрат.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши строително-монтажни работи по проект 
„Реконструкция и ремонт на СОУ ..Христо Ботев”, гр. Кубрат, съгласно работен проект и 
техническа спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши изброените в ал. 2 дейности, които са свързани с 
изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него, 
включващо:

1. Започването на строителните работи ще се извърши след откриване на строителна 
площадка;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е и „строител" по смисъла на ЗУТ и е физическо или 
юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата 
техническа правоспособност, което по писмен договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнява 
строежа в съответствие с издадените строителни книжа;

3. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на СМР, въвеждането 
му в експлоатация. ^  \ \  (  \
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(4) При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да спазва изискванията на Закона за устройството на територията, Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Наредба 2 от 
2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи, , както и всички други действащи 
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на този 
договор.

Чл, 2. (1) Общият срок за изпълнение на дейностите по договора е съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. а именно 240 (двеста четиридесет) календарни дни и започва да тече 
от датата на откриване на строителна площадка и приключва с подписване на Акт Образец 
15.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както 
и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 се 
удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за 
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 532 517,66 лв. (петстотин тридесет и две хиляди 
петстотин седемнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС и е в размер на 639 
021,19 лв. (шестстотин тридесет и девет хиляди двадесет и един лева и деветнадесет 
стотинки) с ДДС, съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора.

(2) Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими за извършване на 
дейностите по чл. 1, ал. 2.

(3) Стойностите, посочени в Количествено - стойностната сметка към работния проект, са 
окончателни и не се променят при промени в цените на труда. Строителните продукти. 
Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки;

Чл. 4(1) Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1.1. Авансовото плащане за изпълнението на СМР в размер на 20 % /двадесет процента/ от 
стойността за изпълнение на СМР, платимо в 10 - дневен срок след откриване на 
строителната площадка и надлежно издадена и предадена фактура от страна на

1.2. Междинни плащания за изпълнение на СМР -  до достигане на 80 % от стойността за 
изпълнение на СМР. в срок до 10 /десет/ дни след приемане на извършените работи и 
представена фактура. От стойността на всяко междинно плащане се извършва 
пропорционално приспадане на платеното авансово плащане.

1.3. Окончателно плащане за изпълнени СМР - до достигане на 10

II.CPOK НА ДОГОВОРА.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

реално извършените СМР, платимо в 30 - дневен срок след
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подписването на Протокол Образец 15 и след надлежно издадена и предадена фактура от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.4. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от стойността на реално 
извършените СМР се приспаднат междинните плащания и аванса.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реално извършени дейности 
предмет на настощия договор, до размера на сумата по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени СМР до размера на 
сумата по договора въз основа на заверени протоколи за извършени и подлежащи на 
заплащане видове СМР, съответсващи като съдържание на КСС към работния проект, която 
ще бъде приета и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За завършени и подлежащи на разплащане 
ще се считат само тези
видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са 
отразени в съответния протокол.

(4) Подлежащите на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви, глоби и неустойки, 
следва да се превеждат по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Община Кубрат:

IBAN: BG 98 IORT 81163200700000,

BIC: IORTBGSF,

БАНКА: ИнвестБанк АД,

Титуляр: Община Кубрат

(5) Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100 % документална проверка и 
проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане 
работи.

(6) Във всички издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходо - оправдателни документи трябва 
да е посочен следният текст; „Строително-монтажниработи по проект „Реконструкция и 
ремонт на СОУ „Христо Ботев", гр. Кубрат. финансиран от „Програма за развитие на 
селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 
земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове мачка по мащаби инфраструктура 
както и номера и датата па настоящия договор.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ залаща сумите по Договора по банков път на сметката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG92UNCR96601010642606,

BIC: UNCRBGSF,

БАНКА: “Уникредит Булбанк“ АД,

Титуляр: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕ
у  /f /  
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Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни качествено и в уговорения срок 
възложените му работи, като организира и координира цялостния процес на изпълнение на 
дейностите предмет на договора, в съответствие с:

* Офертата с приложенията към нея:

* Действащата нормативна уредба;

* Действащи норми по здравословни условия на труд;

* Документацията, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши, в съответствие с клаузите на договора, 
изцяло СМР до приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт/Протокол/ Образец 15. Той 
е длъжен да изпълни и завърши работите, и да отстрани всякакви дефекти по тях. Да осигури 
всичко свързано с персонал, материали, съоръжения, екипировка и всички други позиции, 
изисквани в и за такова строителство, независимо дали са от временен, или постоянен 
характер, изпълнение, завършване и отстраняване на дефекти, така както са посочени в 
договора или може с основание да се сметнат за произтичащи от него.

(3) Броят на специалистите и работниците, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да е 
достатъчен, и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация, за да се гарантира 
навременно и качествено изпълнение на работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени 
незабавно всички лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави самостоятелен подбор на целия персонал и работниците. Той се 
съобразява с всички трудови закони, отнасящи се до неговите служители, плаща им 
надлежно и им позволява да ползват своите законни права.

Чл. 6. (1) Извършените строителни дейности и работи трябва да отговарят на 
изискванията на нормативната уредба и техническите спецификации.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи със свои 
материали и при неизпълнение не може да се позовава на липсата на тези материали.

(3) Вложените стоки и материали да са качествени и придружени със сертификат за 
качество в съответствие със съществените изисквания към строежите. Използването на 
употребявани(стари) и/или рециклирани материали, оборудване и други за целите на 
изпълнение на договора е недопустимо.

(4) Качеството на изпълнение, детайлите и материалите трябва да съответстват на 
спецификациите, чертежите и други изисквания в проекта.

Чл. 7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е смесено дружество или обединение/консорциум от две 
или повече лица, те всички заедно и поотделно са отговорни за изпълнението на договора 
като определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума при 
изпълнението на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след 
подписване на договора.

Чл. 8. (1) Работата на обекта се контролира от самия ИЗПЪЛНИТЕЛ и от определен 
негов представител, който да извършва тази дейност. Определеният представител има 
пълното право да взима всякакво решение, необходимо за извършване на работата, както и 
да получава и изпълнява административни заповеди.

(2) Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорността за успешното изпълнение 
на работите, включително, че неговите служители и работници спазват! Уорматийщте 
изисквания и изискванията по изпълнението, регламентирани с настояшгая договор, и 
документацията към него. * У  \  \ I J
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да забранява достъп до площадката на всички лица. 
които не са ангажирани в работа по договора, с изключение на лица представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на съответни контролни органи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира охраната на площадката през цялото време 
на изпълнението и е отговорен за взимане на необходимите мерки в интерес на свои 
служители, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети страни, за да предотврати всякакви 
загуби или произшествия, които могат да възникнат при извършване на работата.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме на своя отговорност, и за своя сметка, 
всички съществени мерки, за намаляване на затрудненията на местното население. Той е 
отговорен за доставка и поддържане за своя сметка на защитни ограждания и охрана на 
съоръжения, които са необходими за правилното изпълнение на работата.

(6) На своя отговорност и за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички 
предпазни мерки, изисквани от добрата строителна практика и преобладаващите условия за 
опазване на съседни имоти с цел да избегне възможността да се причинят необичайни 
смущения в тях.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки, така че 
работата му да не нанася щети или да не затруднява трафика.

(8) Когато при извършване на работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ попадне на репери указващи 
наличие на подземни кабели, тръбопроводи и инсталации, той трябва да запази положението 
на тези репери, или да ги върне на тяхното място, ако се е наложило временно да ги 
премести. Такива операции изискват предварително одобрение и съгласуване със 
съответната институция или специализирана администрация.

(9) Когато има опасение, че някоя извършвана на площадката дейност може да причини 
затруднение на предприятие за комунални услуги или да му нанесе щети, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
предвиждайки необходимия период от време за своевременно взимане на подходящи мерки, 
осигуряващи нормално продължаване на работата.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството, които се дължат на виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова 
сметка. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се 
заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
включително да осигури присъствието на негов представител, както и да съдейства при 
взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури 
достъп до обекта и цялата документация, свързана с изпълнението на поръчката;

2. Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или неговия представител/ за възникнали проблеми 
при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

3. Спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по 
проекта.

4. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност на 
„Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.‘\  при всички дейности и 
документи, изготвени в изпълнение на настоящия договор. \

5. Да оказва необходимото съдействие на ДФ „Земеделие’*, на Разплащателна агерщця

Заличена информация, на
Заличена информация, на -,-,Пп^  к ^ ' основание чл. 23 от ЗЗЛД
основание чл. 23 от ЗЗЛД \
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/РА/, както и на български и европейски контролиращи органи, при проверки на място.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнение на възложените по договора 
работи.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените по договора работи.

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на дейностите по настоящия 
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, проекти и разрешителни 
/изходни данни/, позволяващи започването изпълнението на дейностите, предмет на 
поръчката.

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените 
му работи.

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при 
условията на настоящия договор.

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи, съобразно уговорените срокове и 
начини.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол но изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения 
от поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да 
бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативните 
документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното.

VI. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл. 12. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването 
им. следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, 
Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън 
рамките на поръчката.

(3) Преди започване на строежа. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителен 
надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

(4) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани ^  дневника на 
строежа /заповедната книга/ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/ . / / ?
Заличена информация, на Заличена информация, на
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на 
гаранционните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички констатирани 
дефекти във връзка с изпълнените дейности по настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя валидна застрахователна полица на "Застраховка за 
професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ и изискванията на 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството или еквивалентна, към датата на сключване на договора.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта, както и наличната 
документация в срок, който позволява подписване на Протокол образец 15 за приемане на 
обекта до изтичане на крайния срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Договорът ще се счита изпълнен с подписване на Протокол образец 15 за предаване на 
обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) След завършване на всички включени в обхвата на договора дейности, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на 
извършената работа и съставяне на Констативен акт образец № 15 от Наредба № 3 от
31.07.2003 г

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицето, упражняващо строителен надзор, 
съставят констативен акт Образец 15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен 
съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, /ако има такава/, 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. 
Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени изпитвания. С този акт се 
извършва и предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени 
материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да иска поправянето им в даден от него подходящ срок, като разходите по 
отстраняване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Чл. 15.
(3), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го възложи на друг, като дължимите за това суми са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, 
монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото 
законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци 
по време на гаранционния срок.

(2) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, 
съгласно минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи. [ \

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в фссплоа
S / t / s  М

Заличена информация, на Заличена информация, на
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествена изпълнена работа, за 
която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото 
законодателство, или констатирано договорно нарушение от лицата, извършващи контрол по 
строителството, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от 
представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

Чл. 17. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тази уговорка е 
независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

IX. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

Чл. 18. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на 
договора или сумата от 5 325,18 лева. която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ или е представил под формата на безусловна и неотменима банкова 
гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора служи, като обезпечение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и като обезщетение за вредите от неизпълнението му, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска 
обезщетение и за по-големи вреди.

(3) В случаите на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

(4) При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ довели до 
разваляне на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи 
лихви в срок до 30 /тридесет/ дни след приемането на обекта с подписването на протокол 
образец 15.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 19. Изпълнителят отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта 
/без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 20. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% /нула цяло и нула 
пет процента/ от неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността 
на договора. Възложителят има право да задържи предявената неустойка от последното 
плащане по договора.

Чл. 21. При некачествено, неточно и/или частично извършване на СМР освен 
задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойки в размер на 5% (пет) процента от стойността на 
некачественото, неточното и/или частичното извършените СМР.

Чл. 22. При не изпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетени^ за 
причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право. \ \ f  .

Чл. 23. Неустойки по този договор се дължат независимо от прекратяването\и развалянето
му- X  / / f  з X, Заличена информация, наЗаличена информация, на
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Чл. 24, Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на 
съответните задължения.

Чл. 25. Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се 
удържат от всяко едно от дължимите по договора плащания, както и от гаранцията за 
изпълнение.

Чл. 26. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 
ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл. 27. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства които 
са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на 
страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 
невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 28. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 
обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в 
какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. 
При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 29 (1) При спиране на строителството вследствие на непредвидени обстоятелства 
срокът за изпълнение се увеличава със срока на спирането. Спирането на изпълнението се 
оформя със съответни актове.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на 
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то 
може да бъде преодоляно.

(3) Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, 
продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от 
страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

ХП. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 30. (1) Страните по договора не могат да го изменят. Изменение се допуска по 
изключение в случаите в ЗОП.

Чл. 31.(1) Страните по този договор могат да го прекратят преди изтичане на срока:

1. По взаимно съгласие между тях, изразено в писмена форма;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на 
допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита 
Договорът за прекратен в следните случаи:

1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията си по чл. 15, ал. 3 за 
отстраняване на несъответствия и/или некачествени материали с повече от 10 (десет) 
работни дни;

2. При неизпълнение на задължението по чл. 18. ал. 3 в срока, определен от

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
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последния допълнителен подходяш срок за изпълнение на съответното договорно 
задължение, в следните случаи:

1. Ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системно 
неизпълнение е налице, когато за едно и също задължение по договора е констатирано 
неточно изпълнение два или повече пъти, независимо от срока между отделните 
неизпълнения;

2. При неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 32. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, по взаимно 
съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за 
решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 33. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й 
известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването, на която от 
трети лица би увредила интересите на насрещната страна.

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за организирането 
на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на 
изпълнението по настоящия договор.

(2) Лицето, определено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са:

Име: инж. К. Камбуров

Телефон: 0848 72020

E-mail: kubrat@kubrat,org

(3) Лицата, определени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са:

Име: Васил Димитров

Телефон: 0885 006 848

E-mail: v.dimitrov@raicommerce.ba

Чл. 35. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако 
са направени в писмена форма от упълномощените/определените представители на страните 
и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/ посочени в 
договора.

(2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва в тридневен срок да уведоми другата 
за настъпилите промени.

Чл. 36. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложен!

Заличена информация, на 
Заличена информация, на 1П

основание чл. 23 от ЗЗЛД 
основание чл. 23 от ЗЗЛД \

mailto:v.dimitrov@raicommerce.ba
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Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Заличена информация, на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 0^ ° .Ва^И- - ^ - 2 - ?133I}Q,
(7

АЛКИН НЕБИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ

Заличена информация, на

ш ии...... основание чл. 23 от ЗЗЛДИЗП o JIH llT E Jlt................... .

ИВАН МОЛЛОВ KAIt O M M I
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРВКТOP

Заличена информация, на 
Гл. счетоводител: основание чл. 23 от ЗЗЛД

~/ / /  '
/Ев. Мустафа/

I А
Съгласувал: Заличена информация, на

Гл. юрисконсулт основание чл. 23 от ЗЗЛД

/Св. Кирилова/
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Хр. Ботев“, гр.
Кубрат“

S
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I. Обща част

Настоящият документ представлява „техническа спецификация'1 по смисъла на § 2, т.54 от 
ДР на ЗОП. в който се определят изискванията на Възложителя относно техническите предписания, 
определящи необходимите части на работния проект, обхватът и тяхното съдържание, начинът на 
изпълнение на авторски надзор, изискваните характеристики на материалите, работни 
характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на 
качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както 
и всички други технически условия, които Възложителят може да наложи съгласно обши или 
специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, 
включени в него.

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строително-монтажни работи но проект 
„Реконструкция и ремонт на СОУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат“.

Обектът на разработка на текущия проект е общинска образователна инфраструктура - СУ 
"Христо Ботев", гр. Кубрат, област Разград, ул. "Страцин" № 1. кв.72, УПИ I, ПИ с идентификатор 
40422.504.306 по КК и КР на гр. Кубрат. По сградата ще бъдат извършени ремонтни дейности по 
нейното обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Училището представлява комлекс от 4 сгради и една пристройка разположени в голям двор. 
Сградите са строени в различни времена. Сградата на корпус № 1 - най- старата сграда е построена 
през 1912 г., през 1949 г. е построен корпус № 2 - гимназия, през 1961 г, корпус № 3 - начален курс 
и през 1989 г. корпус № 4 - нова сграда.

• Строително-монтажни работи по покрив:

Проектът предвижда:

-  полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с 
дебелина 12 см, поставена над таванска плоча включително мрежа за PVC, дюбели и 
лепило;

-  демонтаж и монтаж на нови водосточни казанчета и съществуващите 
тръби монтирани, чрез нови прикрепващи елементи;

-  доставка и полагане на пароизолация над покривната таванска плоча:
-  доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по скатен 

покрив на корпус № 3, с ширина на ивицата 80 см;
-  доставка и монтаж на гръмоотвод.

• Строително-монтажни работи по фасади:

Проектът предвижда:

-  полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см 1Х= 0.030 W/mK/;
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-  полагане на ивици от 20 см топлоизолация с клас на реакция на огък At
или А2;

-  подмяна на съществуваща дограма на пристройката към корпус № 3:
-  по южната фасада на корпус № 1 е положена топлоизолация с дебелина 

5см. Предвид това, върху съществуващата такава ще се положи топлоизолация с 
дебелина 5 см за постигане на енергоефективността на сградата;

-  полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см 
Д.=0,035 W/rnK/ по таван на сутерена, граничещ с въздух, вкл. мрежа, шпакловка, 
дюбели, топлоизолация 10 см;

-  направа на топлоизолация EPS 2см Fk=0,032 W/mK/ на корпус № 1 и 
корпус № 3 - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна 
система по външни стени от експандиран пенополистирол. Широчина на ивицата 0.2 
м;

-  полагане на силикатна нано-мазилка, цвят бял по стреха, рамки на 
прозорци и съществуващи архитектурни елементи;

-  доставка и монтаж на активна мълниезащитна система със съпътсваши 
елементи, вкл. и мълниеприемник;

-  смяна на дограма на едноетажната входна част на корпус № 3 и 
входната врата от север на корпус № 2 с алуминиеви врати с брави тип "антипаник".

-  смяна на стара с нова PVC дограма с пет или повече камери пластмасов 
профил от екструдиран поливинилхлорид, със стъклопакет с едно обикновено - отвън 
и едно нискоемисионно стъкло - от вътре. U < 1,4 W/m2K. цвят бял:

-  репариране на обрушени подпрозоречни первази:
-  вътрешно обръщане около нова дограма с топлоизолация, вкл. ъглови 

профили, мазилка, шпакловка;
-  вътрешно подмазване на страници на строителни отвори с широчина

0,30 м и челно подмазване с широчина 0,30 м след подмяната на прозорци и входна 
врата на корпус № 3;

-  шпакловка по страници на строителни отвори с широчина 0.30 м и 
челно шпакловане с широчина 0,30 м след подмяна на прозорци на входна част на 
корпус № 3.

Работният проект е част от документацията за обществената поръчка, публикувана Профила 
на купувача на община Кубрат, а на хартиен носител се намира на разположение на участниците в 
административната сграда на Община Кубрат за ползване при желание от страна на участника в 
процедурата.

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, в случай, че в проекта са 
посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство -  да се чете и разбира „или еквивалентно”.
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ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
(наименование на участника)

Заличена информация, на 
и подписано Иван Моллов -  ЕГН основание чл. 23 от ЗЗЛД

(трите и.мена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор
(на длъжност)

е ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: ЕИК 131458468 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване е всички документи и образци от документацията за участие в 
процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 
потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и 
условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: 
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КУБРАТ“

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” 
документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената 
от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в 
сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и 
Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 240 (двеста и 
четиридесет) календарни дни

(Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от 
датата на съставяне на откриване на строителната площадка и прикиючва с 
подписване на Протокол Образец 15)

Забележка: В случай, че участник предложи срок за изпълнение на строително- 
монтажните работи по-дълъг от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, 
участникът ще бъде отстранен от участие.

4. Запознат/а съм с проекта на договора за възлав 
приемам го без възражения и ако участникът, когото пре, 
изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответств!
документацията за участие, в законоустановения срок. Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 
нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за 
получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

6. При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

7. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

7.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника -  оригинал или нотариално заверено копие;

7.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя и да е ^образено /с  критериите за 
възлагане: ;

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД

Дата: 03.04.2018 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Иван Моллов 
Изпълнителен директор
[u.\te и фамилия]
[качество на представляващия участника}

Е Ж Я Ш 1 Ж Ж
паг-тет г* * '

К с н е т Б « ш ъ и  ЕАД г р . Г ,
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Приложение 1

МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА

за обществена поръчка с предмет; „Строително-монтажни 
работи по проект ..Реконструкция и ремонт на СОУ . .Х р . Ботев“.

г р . Кубрат“

на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
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L П РЕДМ ЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строително-монтажни 
работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат“.

Обектът на разработка на текущия проект е общинска образователна 
инфраструктура - СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат, област Разград, ул, "Страцин" № 1, кв.72, 
УПИ I. ПИ с идентификатор 40422.504.306 по КК и КР на гр. Кубрат. По сградата ще бъдат 
извършени ремонтни дейности по нейното обновяване и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност.

Училището представлява комлекс от 4 сгради и една пристройка разположени в 
голям двор. Сградите са строени в различни времена. Сградата на корпус № 1 - най- старата 
сграда е построена през 1912 г., през 1949 г. е построен корпус № 2 - гимназия, през 1961 г. 
корпус № 3 - начален курс и през 1989 г. корпус № 4 - нова сграда.

• Строително-монтажни работи по покрив:
Проектът предвижда:
- полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с 

дебелина 12 см, поставена над таванска плоча включително мрежа за PVC, дюбели и 
лепило;

- демонтаж и монтаж на нови водосточни казанчета и съществуващите тръби 
монтирани, чрез нови прикрепващи елементи;

Предвид това, върху съществуващата такава ще се положи топлоизолация с дебелина 5 см 
за постигане на енергоефективността на сградата;

- полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см 
/Х=0,035 W/mK/ по таван на сутерена, граничещ с въздух, вкл. мрежа, шпакловка, дюбели, 
топлоизолация 10 см;

- направа на топлоизолация EPS 2см /ХЮ.032 W/mK/ на корпус № 1 и корпус 
№ 3 - външно "обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по 
външни стени от експандиран пенополистирол. Широчина на ивицата 0,2м;

- полагане на силикатна нано-мазилка, цвят бял по стреха, рамки на прозорци и 
съществуващи архитектурни елементи;

- доставка и монтаж на активна мълниезащитна система със съпътсващи 
елементи, вкл. и мълниеприемник: '

- смяна на дограма на едноетажната входна част ijta , корпус и входната 
врата от север на корпус № 2 с алуминиеви врати с брави тип "аЦгИпаник"; / \

- смяна на стара с нова PVC дограма с пет или Повече камери ] пластмасов 
профил от екструдиран поливинилхлорид, със стъклопакет с едар обикнрвенр - отвън и 
едно нискоемисионно стъкло - от вътре. U < 1,4 W/m2K, цвят бял; Заличена информация, на

- репариране на обрушени подпрозоречни первази; основание чл. 23 от ЗЗЛД

доставка и полагане на пароизолация над покривната таванск~ ~ 
доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по (

покрив на корпус № 3, с ширина на ивицата 80см;
- доставка и монтаж на гръмоотвод.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД

. \ \  N

• Строително-монтажни работи по фасади:
Проектът предвижда:

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см А= 0,030 W/mK#f" 
полагане на ивици от 20 см топлоизолация с клас на реакция на огън А1

или А2;
подмяна на съществуваща дограма на пристройката към корпус № 3; 
по южната фасада на корпус № 1 е положена топлоизолация с дебелина 5см.

2



- вътрешно обръщане около нова дограма с топлоизолация, вкл. ъглови 
профили, мазилка, шпакловка;

- вътрешно подмазване на страници на строителни отвори с широчина 0,30 м и 
челно подмазване с широчина 0,30 м след подмяната на прозорци и входна врата на корпус 
№3;

- шпакловка по страници на строителни отвори с широчина 0,30 м и челно 
шпакловане с широчина 0,30 м след подмяна на прозорци на входна част на корпус № 3.

II. ОПИСАНИЕ НА М ЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА ПРИ  

И ЗП ЪЛ Н ЕН И Е НА СМР.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД има възможности за обезпечаване на необходимата 
организация за изпълнение на предвидините дейности на обекта. Трудовите ресурси, 
транспорта и механизацията, ще бъдат обезпечени съобразно нормите, полагащи се за , 
изпълнение на отделните строително -  монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стрикно според изискванията изложени в настоящите тръжни 
условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и 
количествено -  стойностна сметка.

Всички изброени строително-монтажни работи, които са предмет на поръчката, са 
разнородни по естество. Срока за изпълнение на обекта и видовете строително-монтажни s 
работи, планувани за изпълнение, спецификата на обекта, ни задължават да подготвим 
такива организация за изпълнение на обекта, че да се вместим и в предвидените срокове за 
изпълнение, и с необходимото качество.

При изпълнението на всички СМР ще се прилагат традиционните технологии на^ 
изпълнение, поради което в настоящият план само ще се посочи най-целесъобразнатак 
технология на изпълнение, без да се разработват конкретни технологични карти и сх ем н ^

1. Технологична последователност на дейностите
След запознаването с техническата спецификация, като сме взели в предвид 

особеностите и производителността на притежаваното от дружеството ни техническо 
оборудване, базирали сме се на дългогодишния опит в изпълнението на подобни обекти и 
на професионалната квалификация на служителите ни, е изработен Линеен календарен 
график, с цел прецизно и надеждно определяне организацията за работа за изпълнение на 
поръчката.

Разработеният линеен календарен график дава информация за сроковете на 
изпълнение на всеки отделен етап от изпълнението на поръчката, необходими за 
изпълнението на всеки отделен вид СМР. Организацията на изпълнение на обекта е 
съобразена с необходимата технологична последователност, при изпълнение на различните 
видове СМР.

н  ш

НАИМЕНОВАНИЕ

„Строител но-моитажн и 
работи по проект 
"Реконструкция и ремонт 
на соу "Христо Ботев", 
гр.Кубрат"“

Продължител
ност Начало Край сурси

240 d Tue Wed 
01.05.18 26.12.18

Отговорник

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Подписване на Протокол
1 d

Tue Tue Технически ръководител- Технически
образец № 2 01.05.18 01.05.18 лек автомобил ръководител

Подготовка на строителната 
площадка

Доставка на материали

СТРОИТЕЛНО- 
МОНТАЖНИ РАБОТИ 

Мярка за
енергоспестяване M l:  
Топлоизолиране на външни 
стени
Доставка и монтаж на 
топлоизолация EPS от 
експандиран 
пенополистирол Юсм 
Д.=0,030 W/mK/ по фасадни 
стени на корпус №2 - 
полагане на бетонконтакт, 
лепило, топлоизолация Юсм, 
дюбел иране на вън ш на 
топлоизолация, шпакловка, 
мрежа, външен ъгъл с мрежа, 
водоо

Полагане на силикатна нано- 
мазилка, цвят 2 /бял/ по 
стреха, рамки на прозорци и 
съществуващи архитектурни 
елементи на корпус №2

Доставка и монтаж на 
топлоизолация EPS от 
експандиран 
пенополистирол Юсм 
/Х=0,030 W/mK/ по фасадни 
стени на корпус № 1 и корпус 
№3- полагане на 
бетонконтакт, лепило, 
топлоизолация Юсм, 
дюбелиране на външна 
топлоизолация, шпакловка, 
мрежа, външен ъгъл с м 
Полагане на силикатна нано- 
мазилка, цвят 2 /бял/ по

28 d
Wed
02.05.18

Mon
19.11.18

93 d

223 d

159 d

Mon
07.05.18

Thu
17.05.18

Wed
23.05.18

Tue
04.12.18

Tue
25.12.18

Sun
28.10.18

Екип: Обшостроителни 
работи-шофъор на
камион, машинист на 
универсален багер,
четирима работника: 
Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, 
оградни пана, ръчни 
инструменти
Екип: Обшостроителни 
работи-шофьор на
камион, машинист на 
универсален багер,
четирима работника: 
Оборудва не-кам йон, 
универсален багер, бус, 
ръчни инструменти

Технически
ръководител

Технически^
ръководител^

Технически
ръководите;

55 d Wed
23.05.18

Mon
16.07.18

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет
работника:Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

Технически
ръководител

12 d

70 d

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет

Sat Wed работника:Оборудване- Технически 
02.06.18 11.07.18 ел.агрегат, перфоратори, ръководител 

бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет

Tue Mon работника;Оборудване- Технически 
31.07.18 08.10.18 ел.агрегат, перфоратори, ръководител 

бъркалки  ̂ръчни
инструменти, два бус

25 d Fri Sat
10.08.18 20.10.18 д Заличена информация, на л 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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стреха, рамки на прозорци и 
съществуващи архитектурни 
елементи на корпус № 1 и 
корпус №3
Доставка и монтаж на 
топлоизолация EPS от 
експандиран 
пенополистирол 5см 
/Х=0,032 W/mK/ по вече 
изолирани фасадни стени на 
корпус №1, с цел 
изравняване и уеднаквяване 
с новоположената - полагане 
на бетонконтакт, лепило, 
топлоизолация 5см, 
дюбел иране на въ 
Направа на топлоизолация 
EPS 2см /Х=0,032 W/mK/ на 
корпус Х°2 - външно 
"обръщане" по всички 
прозорци и врати с 
топлоизолационна система 
по външни стени от 
експандиран
пенополистирол. Ш ироч ина 
на ивицата 0.2м.
Направа на топлоизолация 
EPS 2см />.=0,032 W/mK/ на 
корпус №1 и корпус №3- 
външно "обръщане" по 
всички прозорци и врати с 
топлоизолационна система 
по външни стени от 
експандиран
пенополистирол. Широчина

външни стени:

Монтаж и демонтаж на 
фасадно работно скеле на 
корпус №2

Доставка и монтаж на 
фасадни предпазни мрежи на 
корпус №2

20 d

работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет 

Tue Sun работника;Оборудване- 
09.10.18 28.10.18 ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

А

Технически
ръководител

12 d

24 d

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет 

Sat Wed работника;Оборудване- 
26.05.18 04.07.18 ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

Екип: Топлоизолаиии- 
дванадесет 

Fri Sat работника;Оборудване-
03.08.18 13.10.18 ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

Технически
ръководител

/

Технически
ръководител

на ивицата 0.2м.

Доставка и монтаж на 
еластична дилатационна 
фуга между корпусите

12 d

Съпътстващи 
строитечно- монтажни
работи. свързани с 175 d
топлинно изолиране на

20 d

12 d

Екип: Обшостроителни 
работи-шофьор на
камион, машинист на 

Wed Thu универсален багер, Технически
30.05.18 18.10.18 четирима работника: ръководител

Оборудване-кам йон, 
универсален багер, бус, 
ръчни инструменти.

Thu Wed
17.05.18 07.11.18

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет работника;

Thu Mon Оборудване-ел, агрегат, Технически 
17.05.18 23.07.18 перфоратори, бъркалки, ръководител 

ръчни инструменти, два 
буса
Екип: ТопюПзолации-/ 
дванадесе' 1 I  '

Sun Fri работникаЮрорудваж- j 
20.05.38 20.07.18 ел.агрегат, 1^рфоратори, J

“ Ь[ Заличена информация, наИ№
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Монтаж и демонтаж на
фасадно работно скеле на 30 d
корпус №1 и корпус №3

Доставка и монтаж на
фасадни предпазни мрежи на 18 d
корпус №1 и корпус №3

Полагане на
дълбокопроникващ грунд по 
фасади на корпус №2 преди 
полагане на топлоизолация

Натоварване ръчно, 
разтоварване и извозване на 
строителни отпадъци от 
СМР за топлоизолиране на 
фасади, Почистване на 
обекта

Подмяна на дограма

Демонтаж на стара дограма 
/входна част/ в корпус №3

Демонтаж на входна врата на 
корпус №3

Демонтаж на входна врата на 
корпус №2

12 d

Полагане на
дълбокопроникващ грунд по 
фасади на корпус №1 и 20 d
корпус №3 преди полагане 
на топлоизолация

166 d

74 d

1 d

1 d

1 d

1 d

Доставка и монтаж на нова 
PVC дограма с пет или 
повече камери пластмасов 
профил от екструдиран 
поливинилхлорид, със
стъклопакет с едно 
обикновено- отвън и едно 
нискоемисионно стъкло-от 
вътре. U < 1,4 W/m2K, цвят 
бял
Доставка и монтаж на 1 d

Tue
24.07.18

Tue
06.11.18

Fri
27.07.18

Fri
02.11.18

Tue
22.05.18

Fri
06.07.18

Sat
20.10.18

Sat
26.05.18

Sat
26.05.18

Fri
03.08.18

Sat
04.08.18

Sat
26.05.18

Wed
07.11.18

Tue
07.08.18

Fri
03.08.18

Sat
04.08.18

Sat
26.05.18

Екип: Топлоизолации- 
дванадесет
работника;Оборудване- 
ел .агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 
Екип: Топлоизолации- 
дванадесет
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 
Екип: Топлоизолации- 
дванадесет
работн и ка; Оборудва не- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 
Екип: Топлоизолации- 
дванадесет
работн и ка;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 
Екип: Общостроителни 
работн-шофьор на 
камион, машинист на 
универсален багер, 
четирима работника: 
Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, 
ръчни инструменти

Еки п: Дограма-четирима 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 

Екип: Дограма-четирима 
работника; Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 

Екип: До грама-четир им а 
работни ка;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 

бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

Технически сс £2
ръководител zr н  

го о

I  ^

Технически ^
рЪКОВОД!

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Sat Sat 
04.08.18 04.08.18

Sun Sun

Екип.Де грама—четирима
работ/щка;Оборудване- _  r P f  rj уг  Технически 
ел.агрегат, перфоратори,Л  V  /  "[ ръководителбъркалки, ръчни I

инсгпументи, бус

Заличена информация, на 

Еки основание чл. 23 от ЗЗЛД



външна алуминиева врата за 
входна част на корпус №3

Доставка и монтаж на
външна алуминиева врата за 1 d
входна част на корпус №2

05.08.18 05.08.18

Уплътняване на фуги около 
прозорци и врати с 
полиуретанова пяна

Съпътстващи 
строително- монтажни 
работи, свътани с 
подмяната на дограма:

Репариране на обрушени 
подпрозоречни первази

3 d

80 d

3 d

Вътрешно обръшане около 
нова дограма с
топлоизолация , вкл. ъглови 6 d
профили, мазилка,
шпакловка
Вътрешно подмазване на
страници на строителни
отвори с широчина 0,30м и
челно подмазване с 3 d
широчина 0,30м след
подмяната на прозорци и
входна врата на корпус №3
Шпакловка по страници на
строителни отвори с
широчина 0,30м и челно
шпакловане с широчина 3 d
0,30м след подмяна на
прозорци на входна част на
корпус №3

Извозване на строителни 
отпадъци от СМР при 3 d
подмяна на дограма

Мярка за енергосиестяване
M2: Скатен покрив с 29 d
керемиди
Доставка и полагане на
топлоизолация от минерална
вата 12см за покриви с
покритие от алуминиево 5 d
фолио - топлоизолация над
покривката таванска плоча
на корпус №2, включва

Sun
27.05.18

Sun
27.05.18

Sun
27.05.18

Tue
07.08.18

Wed
08.08.18

Mon
28.05.18

Sat
11.08.18

Sat
11.08.18

Sun
27.05.18

Fri
12.10.18

работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 
Екип:Дограма-четирима 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 
Екип: Дограма-четир има 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

ръководител

го
X се

с;
ч аГ ОПm

=Г н03 о
Технически 2 го

Q. см
ръководител О

-©- с;
X IT
S О)
03
X X

Технически
ръководите^

CL)■у
03mо
X<_>гопо о

Sun Tue 
27.05.18 14.08.18

Fri
10.08.18

Fri
10.08.18

Mon
13.08.18

Екип: До грама-ч ет ирима 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 
Екип:Дограма-четирима 
работн и ка;Оборудва не- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

Екип:Дограма- четирима 
работн и ка;Оборудва не- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни
инструменти, бус

Техничес ^
ръководите/^ I  -

/  2  I
си го
3 -  СОS о

Технически §  5  
ръководител 00

Технически
ръководител

Моп
13.08.18

Tue
14.08.18

Екип:Дограма-четирима
работника;Оборудване- тг , Технически
ел.агрегат, перфоратори,г , т  ' ръководител
бъркалки, ръчни г
инструменти, бус

Екип: Обшостроителни 
работи-шофьор на
камион, машинист на 
универсален багер. Технически
четирима работника: ръководител 
Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, 
ръчни инструменти.

Fri Fri 
12.10.18 09.11.18

Tue
16.10.18

Екип:Толл4>изолащн 
пет \  I 
работни ка\Оборудва 
ел.агр« _ ' ,
бърка I Заличена информация, на
инстру

Технически

основание чл. 23 от ЗЗЛД

Ь:
13?|£сои*рс Кенстзушъи ЕАД гр.



CD
X

мрежа за PVC, дюбели, 
лепило, топлоизолация 12см 
Доставка и полагане на 
топлоизолация от минерална 
вата 12см за покриви с 
покритие от алуминиево 
фолио - топлоизолация над 
покривната таванска плоча 
на корпус №1 и корпус №3, 
включва мрежа за PVC, 
дюбели, лепило,
топлоизолация 12см 
Съпътстващи 
строително- монтажни 
работи, свързани с 
топлоизолация на покрив:

Доставка и полагане на 
пароизолация над 
покривната таванска плоча 
на корпус №2

Доставка и полагане на 
пароизолация над 
покривната таванска плоча 
на корпус №1 и корпус №3

Демонтаж на съществуваща 
обшивка от ламарина по 
скатен покрив на корпус №3

Демонтаж на водосточни 
казанчета на корпус №2

Демонтаж на водосточни 
казанчета на корпус №1 и 
корпус №3

Демонтаж на водосточни 
тръби на корпус №2

Демонтаж на водосточни 
тръби на корпус №1 и 
корпус №3

Доставка и монтаж на 
водосточно казанче от

15 d

174 d

3d

9 d

6 d

4 d

6 d

4 d

6 d

6 d

Wed Thu 
17.10.18 25.10.18

Fri Tue 
03.08.18 25.09.18

Sun Mon 
20.05.18 25.06.18

Fri Tue 
27.07.18 25.09.18

Sun Mon 
20.05.18 25.06.18

Fri Tue 
27.07.18 25.09.18

Tue Tue 
17.07.18 30.10.18

t=tc;cr\m

Екип: Топлоизолации
пет

Fri Fri 
26.10.18 09.11.18

работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

ТехническиГ
ръководител

се
I s
2  со О-
о  
-©X S 

СО X О)У

е;
У
О)

Sun Fri 
20.05.18 09.11.18

Tue Thu 
09.Ю.18 11.10.18

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Технически
ръководител

Екип Топлоизолации - 
пет
работника;Оборудване- 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 
Екип:Топлоизолации - 
пет
работника;Оборудване - 
ел.агрегат, перфоратори, 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работи -  трима 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат,
перфоратори, винтоверти, 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работи -  трима 
работника;Оборудване- 
ел .агрегат,
перфоратори,винтоверти. 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работи -  трима 
работника;Оборудване- 
ел .агрегат,
перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работи -  трима 
работни ка;Оборудване- 
ел .агрегат,
перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работр -  трима 
работн и^а;Оборудвре- 
ел.агрегжт, /  \
перфоратори,винтоверти, 
ръчни 1̂ тр ум ен т 1Д бу^
Екип “ _ , ~
рабо1 Заличена информация, на

' ; ' :
*«1 г* Сс-'
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поцинкована ламарина

Съхранение и монтаж на 
водосточни тръби, доставка 
и монтаж на прикрепващи 
елементи

Доставка и монтаж на 
обшивка от поцинкована 
ламарина по скатен покрив 
на корпус №3, с ширина на 
ивицата 80см

Гръмоотвод

Извозване на строителни 
отпадъци от СМР при 
топлоизолиране на покрив

Мярка за е пер го спестя вай е 
М4: Топлоизолиране на под 
над въздух
Полагане на топлоизолация 
XPS от експандиран 
пенополистирол 10 см 
/Х=0,035 W/mK/ по таван на 
сутерена на корпус №2 , 
граничещ с въздух, вкл. 
мрежа, шпакловка, дюбели, 
топлоизолация Юсм 
Полагане на топлоизолация 
XPS от експандиран 
пенополистирол 10 см 
Л=0,035 W/mK/ по таван на 
сутерена на корпус №1 и 
корпус №3, граничещ с 
въздух, вкл. мрежа, 
шпакловка, дюбели,
топлоизолация Юсм

Активна мълниезашитна 
система със съпътсващи 
елементи, вкл. и
мълниеприемник

6 d Tue
17.07,18

Wed
31.10.18

работн и ка;Обору дване- 
ел.агрегат,
перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Тенекеджийски 
работи трима 
работн и ка:Обору два не - 
ел.агрегат,
перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус

5 Ct 
х_ с;ссs  rov
=г fc -го О 
2 го 
CL Ol

-е- ^X
Техническа
ръководите;

12 d

Оборудване-камион,
Fri Mon универсален багер, 
17.08,18 08.10.18 ел.къртач, ъглошлайф, 

бус, ръчни инструменти

Т е ^ е Д
ръководите л\

гоXа>■у
S.с;гоm

VSX
03
CD
оX<_>
о

15 d
Mon
28.05.18

Sat
25.08.18

Технически
ръководител

174 d

207 d

Sun
20.05.18

Sat
02.06.18

Sat
10.11.18

Fri
09.11.18

Tue
25.12.18

Mon
26.11.18

Екип: Тенекеджийски 
работи -  трима 
работника;Оборудване- 
ел.агрегат,
перфоратор и. ви нтоверти, 
ръчни инструменти, бус 
Екип: Обшостроителни 
работи-шофьор на
камион, машинист на 
универсален багер. Технически
четирима работника: ръководител 
Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, 
ръчни инструменти.

29 d

15 d

Екип: Топлоизолации - 
дванадесет
работника;Оборудване- Технически 
ел.агрегат, перфоратори, ръководител 
бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

Екип: Топлоизолации - 
дванадесет

Tue Tue работника;Оборудване- Технически 
27.11.18 25.12.18 ел.агрегат, перфоратори, ръководител 

бъркалки, ръчни 
инструменти, бус

Екип: Електроинсталации 
-  трима

Sat Fri работни)(а;Оборудване - Технически
02.06.18 21.09.18 ел.агрегп\ перфораторй,\ ръководител 

винтове зти, ръчни 
инструменти, бус.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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S  Съставяне на акт/образец 15  ̂ ^ Wed Wed Технически ръководител- Технически 5
g  от Наредба № 3 от 2003 г. 26.12.18 26.12.18 лек автомобил ръководител

I
<  3"
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ф 

-  1  
го 
соо
X  
оо

X
си

с;го
го

Забележка: За начална дата на обекта е приета условна 01.05.2018г. При евентуално го
сключване на договор, началната дата ще бъде съобразена с откриването на строителната 1- н
площадка и даването на строителна линия. § m

Приложили сме линеен календарен график, в който са включени всички дейности, о ^
¥  5
s  си

необходими за успешно приключване на обекта, като са представени сроковете и ресурсите
-  човешки и технически, необходими за изпълнение на отделните дейности, показана е ^ ^ 
последователността на изпълнението им, както и взаимната им обвързаност. 5 g

Т
Предложената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична) ^ 

и е съобразена с опита ни в изграждане на сходни обекти. и $  о
След подписване на договора ще се получи и уведомително писмо от възложителя за 

стартиране на дейностите по проекта.

2. Описание на дейностите в етапите на изпълнение на 
поръчката

Подготвителен етап
Строителният процес започва след подписването на Акт. Обр. 2 за откриване на 

строителната площадка, с подготовка на самата строителната площадка.

В процеса на подготовка, ще извършим следните мероприятия и ще бъдат 
ангажирани следните експерти:

Уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци, съгласувано с местната 
администрация - Технически ръководител;

ограждане на обекта с временна метална ограда / при необходимост /- Технически 
ръководител;

монтиране на обекта на информационна табела за проекта и финансирането му - 
Технически ръководител;

Поставяне на указателни табели, стрелки и множество временни стандартни пътни 
знаци за своевременно уведомяване на водачите за временната организация на движението
- Технически ръководител;

осигуряване на времнно ел. захранване / при необх. /- Технически ръководител; 
осигуряване на времнно ВиК захранване / при необх. /- Техццчески ръководител; 
осигуряване на санитарно - битовите условия на обек/га (химически тоалетни, 

фургони за строителните работници и техническия ръководител- Технически,ръководител; 
осигуряване на охрана на обекта- Технически ръководител;’, I
обособява се приобектов склад* Технически ръководител; \ j 1
Доставка на оборудване, екипировка и техника, - тЦнически\ ръководител, 

Специалист Логистика; Заличена информация, на

основание чл. 23 от 33/1Д
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осигуряване на необходимата механизация- Технически ръководител; Ръководител^ 
Отдел Механизация; Ч

осигуряване на контейнери за събиране, съхранение и извозване на строителните 
отпадъци- Технически ръководител;

обезопасяване на всички подходи, пътеки и отвори с парапети, прегради и др., както 
и поставяне на предупредителни и указателни табели, в съответствие с разработения План 
за безопасност и здраве- Технически ръководител;

осигуряване на противопожарно депо (варел 200л, пожарогасител 12л, кирка и\ 
лопата) - Технически ръководител; \

Доставяне на заредена обектова аптечка - Координатор по безопасност и здраве в 
строителството;

Подготовка на инструктажни книги, инструкции по безопасни условия на труд, 
оценка на риска на строителния обект - Координатор по безопасност и здраве в 
строителството;

Осигуряването на подходящ терен за временен приобектов склад ще гарантира, 
както ритмичното доставяне на материали, така и недопускане натрупването им на обекта и/1 
затрудняване на движението. На този терен ще осигурим съблекални и място за отдих на i 
работниците, за складиране на машини, инвентар и инструменти, както и аптечки -  така се / 
гарантират условията на труд и отдих на работниците и служителите на фирмата. j

В сътрудничество със Строителния надзор и представители на Възложителя ще 
определим границите на строителните площадки.

Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде 
съгласувано с Възложителя и Строителния надзор. Терените, използвани за временни 
съоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на обекта във вида, 
преди започване на строителството.

Санитарни съоръжения -  ще се инсталират химически тоалетни.

Ще се изготви комуникационна стратегия за взаимодействие със съответните 
административни звена на свързаните с изпълнението институции, както и с останалите 
участници в процеса -  Възложител, Строителен надзор, Строител, Проектант.

Ще носим като изпълнител отговорност за контролирането на всички дейности, 
включени в експлоатацията на места за изхвърляне на строителни отпадъци в съответствие 
с изискванията на общината и на компетентните власти. На площадките ще доставим 
контейнери за строителни отпадъци.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Строителния надзор на място, 
преди започването на каквато и да е строителна работа.

„Райкомерс Конструкпгьн^ЕАД, ако бъде избран за изпълнител на настоящата 
поръчка, ще спазва стриктно изискванията на Възложителя, приложимото законодателство 
и приложимите европейски стандарти по отношение качеството на влаганите материали. С 
оглед своевременното извършване на доставките, ще бъде изготвен план за доставки. 
„Райкомерс Конструкшън"ЕАД ще избере производители на материалите, които 
притежават сертификат ISO 9001 за контрол на качеството им.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние 
ще предприемаме доставка на материали и оборудване, необхоййми за изщгднението на 
обекта, след предварително съгласуване на времето и типа на доставката с Възложителя и 
след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката. При необходимост ще 
осигурим за своя сметка посещение на Възложителя на мястото на производство на 
основни материали за удостоверяване на качеството и съответствието с щис!$ванията на 
Възложителя. Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Закупуването на строителните материали се извършва само от предварително ^ £

проучени и одобрените доставчици, като се има предвид качеството на продуктите, цената %_
и сроковете за доставка. По възможност за всеки вид стока се подбират по трима d
доставчика, от които се вземат оферти и се оценяват по определените критерии, като се ^ ш
подбира най-подходящия доставчик. ™ 1

Изпълнението на заявките се организира от Специалист Логистика директно п& Зг g
обектите. За осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза реакция за i  1
нуждите на строителството в склада на фирмата се поддържат определени минимални
складови наличности от суровини, материали и елементи. .

Извършва се входящ контрол на стоките. Всички доставки на обекта се приемат от го
техническия ръководител. Те се проверяват от него визуално и документално относно: с;

количество 5 . ™ \
=Г £външен вид и качество |  °

наличието на съответни сертификати за качество и произход g- <n
протоколи от извършени проверки и замервания от производителя (ако са -©- ^ f 

необходими) s  ^
Техническият ръководител разрешава влагането на стоките само при успешнр i  ^

преминал входящ контрол. Протоколите от изпитания, декларации за съответствие ш  ^  о
сертификати се архивират от техническия ръководител в досие на обекта. Той гарантира, че ^ ^ 
в обекта ще бъдат вложени само проверени и отговарящи на изискванията за качество 00 
материали и елементи.

Товаро-разтоварни работи:

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
материали и изделия да се извършват в съответствие със здравословни и безопасни условия 
на труд при товаро-разтоварни работи по начини, изключващи самоволното им изместване, 
преобръщане и падане.

- Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто 
размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на 
работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

- Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на 
работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една 
смяна.

- Товаро-разтоварните работи, издигането и свалянето на и от височина на 
всякакъв вид товари да се извършва по възможност по механизиран способ.

- Повдигането на тежки големогабаритни елементи при товаренето и разтоварването 
им на и от автомобили се извършва, след като работещите напуснат превозното средство и 
след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите.

- Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с 
ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него.

- Ръчното пренасяне на материали и др. се допуска от един работник при 
спазване на съответствието на възрастта и теглото на пренасяне съгласно физиологичните 
норми и правила за ръчна работа с тежести.

- Забранява се ръчно подаване чрез хвърляне или с ^помощта на въжета, тел, 
арматурна стомана и др.

Етап изпъленние на СМР

Описание на основни видове СМР, при изпълнен м Заличена информация, на

_  основание чл. 23 от ЗЗЛД
Подмяна на дограма - отговорник -  технически ръководител, i
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Изисквания и технология на монтажа §- ^
t  $  
S  CD

Точността на вземане на размери е много важен елемент. Максимално допустимите 
отклонения по хоризонталната и вертикална ос са съответно при дължина до 3,00м 
по 1,5мм/м, но не повече от 3 мм. £ го

ГО

Задължителни са водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън. He i  о

Г
СО
X

Основни правила: L
• Прозорците трябва да бъдат закрепени механично. /

* Пяни, лепила и подобни материали не са разрешени за ползване, като крепежни
материали.

• При закрепване, трябва да се гарантира възможност за движение, предизвикано от 
промяна на температурата.

• Сили от движение на сградата, не трябва да се пренасят върху прозореца.

Общи указания за извършване на монтажа.
- Правилно пробиване, при работа не се пробива с ударни инструменти (с 

изключение на бетон).
- При зидария, ако е възможно се пробива във фугата.
- Товароносимост и дължина на дюбелите, като се вземат под внимание структурата 

на стената и инструкциите на производителя.
- При дюбелни системи, използвайте подходящи винтове, котви, планки, монтажни 

системи и т.н.
- Почистват се пробитите отвори.
- Да се спазват зададените от производителя разстояния между отделните елементи и 

ръба в съответствие с вида на строителния материал.
- Равномерно се разполагат винтовете по рамката без да допускате наличие на 

напрежение (използват се винтоверт с ограничител на въртящият момент).
- Комбинирането на крепежен елемент с подложка е желателно.
- Забиването на пирони не се разрешава, даже да са специално разработени
- При закрепването на долната хоризонтална каса, оста на завинтване да е възможно 

най- навътре, по посока навътре към помещение (така, че при проникване на вода, същата 
да може да се отведе през водоотводните канали, необезпокоявана),т.е. да не може да 
проникне вода в камерата, посредством дюбела.

Монтаж на входни врати
Входните врати са подложени на по-големи динамични натоварвания, като например 

силно затваряне на вратата, отколкото на статични натоварвани^
Една входна врата има по-малко точки на затваряне в сравнение с ^дий прозорец. За 

това е необходимо да се добавят допълнителни точки на укрепваме към основните.
Рамката се фиксира с монтажната пяна. Добре е предщтова повърхността да се 

напръска с вода. Влагата спомага за по-доброто сцез Заличена информация, на с
основание чл. 23 от 33/1Д
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00

се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури. - го g
X

m
Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни 

деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в
единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80см, се ^  ^
използват гумени подложки. s  по

го о
Монтаж дограма и уплътняването. g-
При монтирането трябва да бъде гарантирано правилното закрепване по хоризонтала ■©" 5

и вертикала. Прозорците трябва да се закрепват така, че да не застрашават живота или s  £

ГО
rsj

03
здравето на хората. Това основно правило е задължително и при транспорта и складирането J  ^
на прозаречните елементи. ^ о

О)
Т

П3 
СО
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повърхността на стената и за по-бързото и раздуване. С еднокомпонентната полиуретановаг 
пяна се работи бързо и лесно. Тя има ниско налягане при втвърдяване и затова не 
деформира профилите.

Спазват се инструкциите на производителя.

Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле - отговорник -  технически 
ръководител

Стоманеното рамково сглобяемо скеле скеле е предназначено за покривни, фасадни, 
строителни и инсталационни ремонтни работи. Същото се отличава преди всичко със 
своята простота и икономичност, а за сметка на свеждане на теглото до минимум, като най- 
важното е без загуба на устойчивост, да се постигне безопасност и товароносимост.

Предвижда се монтажът на скелето да се извърши от опитни работници, позващи 
предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непосредствения контрол на 
техническия ръководител.

Монтажът на скелето ще бъде изпълнен при следната последователност на работа:

-подготовка на основата, определяне на местата за стабилно стъпване, разнасяне на / 
елементите; /

-монтаж на елементите на скелето, като същото се укрепва към сградата съгласно 
указанията на производителя;

-монтаж на парапетите, стълбите, бордовите елементи и защитната мрежа;
-приемане на скелето с отделен протокол и разрешаване на послеваща работа;
Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на 

закрепване, е подходящо оразмерена, за да е в състояние безпрепятствено да понесе 
анкерните усилия. Предвижда се скелето да послужи за разполагане на изпълнителите 
и основните и спомагателни материали за всички работи по стряхата и фасадите на 
сградите.

Ще се използва стоманено рамково сглобяемо скеле от сглобяеми компоненти. Те се 
сглобяват чрез тръбни връзки, поставени отгоре на всяко ниво. Диагоналите и задните 
перила се свързват чрез клиновидни накрайници към вертикални тръби. Подовете се 
захващат хоризонтално към укрепващите ригели чрез лапи и по този начин се постига 
правоъгълно присъединяване и успоредно на фасадата.

Ако отделни части от скелето не са готови за употреба, особено по време на 
сглобяването, приспособяването и разглобяването, те трябва да бъдат означени със 
забранителен знак „не е вход‘\  Освен това ясно се означава чрез бариери, че скелето не е 
завършено и следователно не може да се влиза. След завършване на скелето, полезно е да се 
означи, че е преминало проверка чрез ясно видимо означение на самото скеле по време на 
неговата употреба. Основните елементи на рамковото сглобяемо скеле са монтажни рамки, 
опорни пети, пътеки, перила диагонални ригели, прагове. Преди да започне монтирането 
трябва да се прегледат всички компоненти, за да се уверим, че са в безупречно състояние. 
Не трябва да се използват повредени елементи. Сглобяването, промените и разглобяването 
на скеле оборудването предполага риск от падане. Извършването на изграждането на 
скелето е по такъв начин, че рискът от падане да бъде изключен или минимализиран. 
Основно правило при скелето е, че трябва да бъде монтирано, модифицирано и 
разглобявано само под наблюдението на квалифициран персонал и технически обучени 
работници, адекватно и специално инструктирани за тази работа.

Монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол }0см />=0,030 
W/mK/ по фасадни стени на корпус №1,2 и 3 - полагане н  ̂ бетонконтакт, лепило, 
топлоизолация Юсм, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, 
външен ъгъл с мрежа, водооткапващ профил, включително пелагане на цвици от 20
см (вертикални и хоризонтални ) топлоизолация с -> , ' ‘ 2,v * г  ’  Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
14
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ГО o
силикатна нано-мазилка цвят 1 /жълт/ с едрина на зърната 2мм драскана структура с ^  т 
антибактериални добавки °  .

х з-
1 S  си

Общи положения го s
Интегрираните топлоизолационн системи се състоят от различни, произведени в £  g 

заводски условия компоненти, които се сертифицират и предлагат като една затворена ^  х 
система. Изискванията на които трябва да отговарят системите, при които катс $  
топлоизолационен слой се използва експандиран полистирол (EPS) са описани и нормирани 
в БДС EN13 499.

Интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно изолиране на 
нови и стари сгради и се монтират от външната страна на стените. Тяхната област на 
приложение се простира и върху изложени на открито долни части на покривни 
конструкции (например изнесени балкони и др.). Вътрешните изолации, към които се 
причислява и топлинното изолиране на таваните на мазета и др. подземни помещения, не се 
обозначават като топлоизолационни системи.

При монтажа на системите се внимава за следните моменти:
• да се избягва образуването на топлинни мостове У
• да не се оставят неизолирани области и детайли (като плочи на балкони, 

трегери, конзоли, еркери, отвори на врати и прозорци и др.)
• връзките на системата с други строителни конструкции да се извършва без 

дефекти и повреди по цялото им протежение
Безпроблемното функциониране на топлоизолационните системи (ТИС) зависи 

изключително и основно от съобразеното с техническите и нормативни изисквания 
планиране на системата и правилното монтиране на всички нейни компоненти, описани в 
техническата документация.

Серификатите на системите, техните документи и издадените за тях гаранции губят 
своята валидност, ако някой от нейните компоненти бъде подменен с привидно подобен 
или същ продукт на друга топлоизолационна система, като освен това представлява и 
нарушение на закона и строителните норми.

Ако системата има контакт с почвата или подлежи на определено водно натоварване 
(събиране или стичане на вода, топене на сняг и др.) следва преди нейният монтаж, 
строителната конструкция да бъде хидроизолирана съгласно действащите норми. 
Топлоизолационните системи не поемат никакви хидроизолационни функции.

EPS

с
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аГ го
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1. Основа
2. Лепилен слой
3. Топлоизолационнен слой
4. Дюбел иране
5. Армиращ слой с интегрирана в него Заличена информация, на
6. Армираща мрежа основание чл. 23 от ЗЗЛД
7. Грундиращо покритие

Принципен разрез на ТИС от



8. Финишно покритие

i  % 
i  »  
1 ° % о,

о е.
■у■X.

S- 0)
S, СО S-

1 S- (О

1. Подготовка на основата
С терминът „основа" се обозначава повърхността на стена, върху която с подходяа % % 

технически средства ще бъде монтирана топлоизолационната система. Трябва да се и\ % о 
предвид, че основата може да повлияе на дълготрайността и издръжливостта на системата ^  ^

m

\  с ;
СС ГЛ
ГГ t-
я  О

4 *

Този метод може да бъде прилаган без ограничения при всички стари Мазилки които
нямат допълнително финишно покритие (боя), което може да повлияе на залепването. За да
се предотвратят евентуални проблеми при залепването на топлоизолационните плочи към
основата, следва да бъдат отстранени напълно всички стари б _ _ г

Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД

В най-общия случай основата представлява вертикална външна стена. Заедно i 
изискванията към нейната товароносимосг, устойчивост и въздухонепро- пускливост за да 
може да бъде монтирана топлоизолационна система върху основата, тя трябва да:

• е достатъчно права
• е суха и да няма просмукваща се влага
• е без плесени и мицели
• е възможно в най-голяма степен обезпрашена, обезмаслена и чиста от груби I -©- 5  ^ 

замърсявания или изсолявания
• притежава равномерно водопоглъщане и да е без изпичания по повърхността I у
• е с температура на повърхността > 5°С (замръзнали участъци са недопустими)/
• притежава достатъчна якост на закотвяне (на дюбелите при механично 

закрепване)
Състоянието на основата и нейната пригодност за полагане на ТИС може да бъде 

проверено с помощта на следните методи:
Изтриване: посредством гола ръка или черна (тъмна) кърпа се проверява дали се 

отделя прах и дали има изсолявания по повърхността.
Надраскване: с твърд и остър предмет за проверка на здравината и товароносимостта 

на основата.
Омокряне: посредством четка или спрей за проверка на водопопиваемостта и влагата 

в конструкцията.
Проверка на равнинността: с помощта на мастар за неравности по-големи от 20 мм.

При полагане на ТИС на стари сгради е много важно товароносимостта на старото 
финишно покритие да бъде проверено обстойно (якост на откъсване най-малко 0,08 
N/mm2). При такива сгради следва да бъде направена следната проверка: върху малък 
участък от старата мазилка се нанася плътен слой лепилото за EPS с дебелина 3 — 5 мм и в 
него внимателно се зашпаклова алкалноустойчива армираща мрежа, която в долния си край 
да стърчи най-малко 40 см. Върху пресния още разтвор с вградената мрежа се нанася втори 
слой лепило със същата дебелина и се заглежда. След 7 дена мрежата се издърпва за 
стърчащия край от долу на горе. Ако при това се отдели част от старата мазилка, то 
товароносимостта на основата не е достатъчна за монтаж на топло-изолационна система 
посредством залепване.

Я
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Всички цапащи (кредиращи), но здрави боядисвания (например силикатни бои), могат д 2  гп 
бъдат запечатани посредством грундиране с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд. о ^

В зависимост от състоянието на основата, установено при гореописаните проверки, х  ^ , 
се вземат съответните мерки за нейната подготовка за полагане на топлоизолационните х 
плочи. Тя следва да се обезпраши и почисти от замърсявания и наслоявания, като за целта А а» св 
добре да бъде измита с вода под налягане. Изсолявания по основата се измитат и изчеткват^ ^  
на сухо. Нездравите участъци или подпухнали места по нея трябва да бъдат изкъртени и " 
отстранени. Изкъртените участъци се запълват с подходящ строителен разтвор, а по- 
големите неравности се изравняват. При основи пропити с влага, се отстранява източника 
на влага и се оставят да изсъхнат напълно. Области, покрити с гъбички или плесени се 
почистват механично, след което се дезинфекцират с подходящ препарат. Леко ронливи 
основи трябва да бъдат добре грундирани с дълбоко- проникващ и заздравяващ грунд.

2. Закрепване на топлоизолационните плочи
С полагането на топлоизолационния слой може да се започне едва когато:
• всички мокри процеси (полагане на замазки, шпакловки и др.) ъъв[ 

вътрешността на сградата са приключили
• касите на вратите, дограмите на прозорците и подпрозоречните первази са 

монтирани (за да се предотврати намокрянето на ТИС)
• повърхностите на всички околни строителни елементи са покрити и защитени 

подходящо (прозорци, дограми, подпрозоречни первази и др.)
• основата е проверена и подготвена
• са на лице решения и конкретни планове за изпълнение на всички 

конструктивни детайли
Закрепването на топлоизолационната система трябва да бъде извършено така , че да 

понесе всички натоварвания във времето без да се разруши или повреди. Натоварванията, 
на които е положена една ТИС са следните:

• собственото тегло на системата
• натоварвания на засмукване, причинено от ветрове
• термични натоварвания, причинени от дневните и годишните колебания на 

въздушната температура и слънчевото греене
• хигро-натоварвания причинени от свиване на материала, колебания във 

влажността на въздуха и влияния на проливните дъждове
• натоварвания причинени от деформации на стените
Собственото тегло на окомплектованата система може да варира, в зависимост от 

нейния вид и монтаж, от 10 кг/м2 до 50 кг/м2. При една нормално изградена система 
(посредством залепване и дюбелиране), тези натоварвания се поемат основно от якостта на 
сцепление на лепилото към основата и якостта на срязване на топлоизолационния материал.

Най-силното натоварване, на което е подложена една топлоизолационна система, е 
нейното засмукване от вятъра, което се образува в паралелните и обратните на посоката на 
вятъра области. Тези натоварвания се поемат основно от дюбелите в системата.

Термичните и хигро-натоварванията обикновено се обединяват под термина 
хидро-термични натоварвания (свиване на замазките и мазилките при изсъхване, 
температурни и влажностни натоварвания). В резултат на тях се образуват напрежения и 
премествания на замазките и мазилките спрямо основата в областта на ръбовете на 
фасадата, което води до появата на пукнатини в нея или дори отделяне на цялада система от 
основата.

Натоварванията на ТИС, предизвикани от деформации Hai ютените тйябвй да бъдат 
поети по конструктивен начин, посредством монтаж на деформацибнни фугр илр избор на 
ТИС монтирана посредством шини, а не залепена и дюбелирана. м

2.1 Залепване Заличена информация, на
основание чл. 23 от 33/1Д
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При залепването на топлоизолационните плочи, лепилото може да бъде нанасяне ^  ^  

както върху плочата, така и върху основата. Различават се три метода на лепене на плочите g- 04 
лепене на топки, лепене по цялата площ и машинно лепене.

При полагането на топки, по обиколката на плочата се нанася ивица лепило, което s  
фиксира нейните ръбове и ъгли и така редуцира деформациите настъпващи при хи 
термични натоварвания. Освен това по този начин се предотвратяват и движенията 
въздуха зад плочите. Нанасят се и от 3 до 6 топки в средата на плочата, които 
предотвратяват нейното издуване напред (изпъкване).

с;
■у
а>

При този метод на лепене общата повърхност покрита с лепило трябва да е >40%, 
при системи с керамична облицовка >60%. В единия ъгъл на плочата се оставя процеп, 
така че при притискането и към основата, въздухът зад нея да има възможност да излезе (в 
противен случай се получава въздушна възглавница и плочата не може да се намести и 
нивелира добре).

При лепенето по цялата площ. лепилото се нанася на гребен по цялата повърхност 
на плочата с помощта на назъбен шпаклар с ширина на зъбите 20 мм. При нанасянето, 
зъбите на шпаклара трябва да достигат до плоскостта, за да се оформят достатъчно големи 
канали, осигуряващи място за разстилане на лепилото след притискане на плочата към 
основата. При лепене по този метод се допуска и нанасяне на лепилото върху основата.

При машинното лепене лепилото може да бъде нанаа 
така и върху основата. Общата повърхност покрита с лепило трябв

както вър^у плочата. 
Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Реденето на плочите се извършва отдолу нагоре. Плочите се разполагат 
хоризонтално по дължина на фасадата, плътно една до друга, без да се оставя разстояние 
между тях. Образуването на кръстовидни фуги между плочите не се допуска, като за целта 
те се разминават хоризонтално с половин плоча. Не се допуска и фугите между тях да 
продължават линиите на отворите във фасадата (прозорци, врати и др.)

Повърхността на положения изолационнен слой трябва да бъде гладка, без стъпала и 
неравности. Разминавалия между нивата на плочите следва да се отстранят посредством 
шлайфане.

Във фугите между плочите и на челните им страни не трябва да попада лепило или 
да се отстрани ако има такова. Сгрешени места и големи фуги следва да бъдат запечатани 
със същият изолационен материал. Фуги с ширина до 5 мм могат да бъдат запечатани с 
полиуретанова пяна.

По ръбовете на сградата топлоизолационните плочи се кръстосват на зъб, като по 
този начин се гарантира устойчивост на захващане в тези зони.

2.2 Дюбелиране

Монтирането на дюбелите трябва да се извършва при температура > 0°С. 
Дълбочината на пробитите отвори трябва да е най-малко с 10 мм по-голяма от дълбочината 
на закотвяне на дюбела в основата, която от своя страна трябва да е най-малко 35 мм. Стари 
мазилки и керамични покрития, върху които става монтажа на топлоизолационната система 
не могат да бъдат разглеждани като достатьчно товароносима основа за дюбелите. Това 
трябва да се вземе под внимание при изчисляване дължината (I) на използваните дюбели. 
Тя се получава от сумата на дълбочината на закотвяне на дюбела в основата (hrf). 
дебелината на лепилният слой и неносещите покрития (tw) и дебелината на 
топлоизолационният слой (hO). \

Монтажът на дюбела се извършва задължително през лепилен сло
втвърдяване на лепилото (най-малко 24 ч). При използване Да '(ПолиуретансЬо лепило за
залепване на топлоизолационните плочи, монтажът на дюбелит^ може да започне 2 ч след
залепването на плочата. Монтираните дюбели следва — ----- —— ^ -------'~кат

Заличена информация, на

основание чл. 23 от 33/1Д
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топлоизолационната плоча. Нездраво хванати дюбели трябва да бъдат извадени i 1  ^  
монтирани отново. о ^

Когато дюбелите се монтират под армиращата мрежа, гвоздеите им трябва да бъдат “х ? '
набити до край плътно, докато се изравнят със самата чашка - за да се предпази самият ^ s
дюбел от навлизане на влага в неговата вътрешност. При този начин на монтаж, чашката на ш g
дюбела трябва да е леко хлътнала в топлоизолационната плоча, така че да образува една s  °
равнина с плочата. Прекалено дълбоко набитата в плочата чашка на дюбела води до $  о
локално увеличаване дебелината на шпакловката, което при овлажняване, поради по-
дългото време за съхнене, води до образуването на видим отпечатък (тъмно петно) върху w
фасадата. х сц

« 5 2S  ГО
С цел, монтираните дюбели да не водят до образуването на термомостове и да не го о 

оказват влияние върху ефективността на топлинното изолиране, следва да се използват / о. гм 
само качествени дюбели с коефициент на точково топлопреминаване < 0,002 W/K. При -е- ^  
използване на дюбели с коефициент по-голям от този, освен топлините загуби се образуват 1/ s  ш 
и трайни по-светли петна по фасадата с големината на чашките на дюбелите. J х

Този ефект може да бъде предотвратен, ако дюбелът се монтира по-дълбоко в т  § 
топлоизолационната плоча, така че чашката му да е закопана около 20 мм в нея и ^  и 
образувалият се отвор се покрие с капак от топлоизолационния материал. Така 
монтираните дюбели се обозначават като термодюбели. Повече от Ю г. практика показва, 
че при използването на термодюбели, до сега не е известен случай на образуване на 
отпечатъци върху фасадата (ефект на леопарда).

Когато дюбелите се набиват през армиращата шпакловка, след монтажа, чашките им 
трябва да бъдат така зашпакловани, че да са напълно покрити, без да се налага натрупване 
на шпакловка върху тях.

При системи, монтирани с шини, механичното закрепване се извършва с помощта на 
хоризонтални носещи шини, фиксирани за основата със сертифицирани фасадни дюбели с 
дебелина 16 мм. При монтажа на шините да се внимава те да не бъдат усукани и 
разстоянието между фиксиращите дюбели да не бъде по-голямо от 30 см. Допълнителното 
закрепване на топлоизолационните плочи за основата се извършва посредством залепване и 
анкериране със сертифицирани дюбели с диаметър на чашката 60 мм. Монтажът на 
дюбелите се извършва под армиращата мрежа.

Броят на необходимите дюбели, които да поемат натоварванията въздействащи на 
ТИС (най-вече тези на засмукване), зависи от товароносимостта на частта от дюбела 
закотвена в основата, товароносимостта на чашката на дюбела, дебелината 
топлоизолационната плоча, разположението на дюбела спрямо плочата (във фугите между 
плочите или всамите плочи).

Товароносимостта на частта от дюбела закотвена в основата определя и така 
нареченият Клас на натоварване на дюбела (в kN). Разположението, броя на дюбелите и 
мястото на техният монтаж определя от своя страна и Класа на съпротивление на системата 
на засмукване (kN/m2).

3,Армиране на топлоизолационния слой
Обикновено, армировката на топлоизолационните системи се сьстои от шпакловка с 

вградена в нея армираща мрежа. Този армировъчен слой е най-важният фактор, осигуряващ 
функционалната сигурност и продължителност на живот една тмлоизолационна 
система. Посредством подбора на правилния материал, неговата правилни обработка и 
полагане се гарантира, че този функционален слой ще noeW  всички възникнали във 
времето хигротермични натоварвания, без те да доведат до щетиуинапукв шил в ТИС.

За да успее да изпълни тези задачи, шпакловката трябва от чднд страна да е 
водоотблъскваща и паропропусклива. а от друга - по анало! Заличена информация, на >
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\армирана, за да може да поема натоварванията на опън. Вградената в шпакловката мрежг ^  \ 
може да бъде стьклофазерна, метална или пластмасова. Нейната задача е да поеме % с. 
възникналите в шпакловката натоварвания без тя да се повреди и напука. Големината на ^ 
бримката на мрежата зависи от големината и едрината на шпакловката, като при % % 
тънкослойните шпакловки тя трябва да е между 3 и 6 мм. При дебелослойните шпакловки & со 
тя може да достигне до 10 мм. Мрежата трябва да бъде разположена в горната половина (в % Ъ 
идеалният случай в горната третина) на армиращия слой. Задължително е тя да бъде °
защитена от разтварящата алкалност на шпакловката (да е алкалноустойчива!) 
Допълнително повишаване на механичните якостни качества на топлоизолационната го 
система може да бъде постигнато посредством вграждането на армирана мрежа под нейната ^  
нормалната армировка. ™

В областите на отворите и вътрешните ъгли на ниши и др., за да се избегне / Ц °  
образуването на пукнатини, е необходимо полагането на допълнителни ивици мрежа §- ^
(диагонално армиране).

Топлоизолационните плочи могат да бъдат армирани едва когато са изпълнени
1  ^
s  си
го ^

следните условия: J  го
лепилото под плочите да е достатьчно стегнало [/ 5 оX

• повърхността на плочите да е гладка, равна и без повреди и замърсявания го g 
(след шлайфане прахът трябва да бъде отстранен напълно)

• евентуални фуги между плочите трябва да бъдат запълнени и запечатани със 
същия топлоизолационен материал или с полиуретанова пяна

• връзките с други строителни елементи (като преминавания или прозорци) 
трябва да са изпълнени

• парциални втвърдявания на повърхността на топлоизолационният материал 
(шпакловани участъци и др.) трябва да са достатьчно изсъхнали и стегнали

• топлоизолационните плочи и повърхността им да не са влажни или мокри
• температурата на въздуха и на повърхността на плочите трябва да е > 5°С
• пожълтели участъци, причинени от дълготрайно влияние на UV-лъчение, 

трябва да бъдат изшлайфани и праха от шлайфането да бъде отстранен (прякото 
въздействие на слънчевите лъчи води до разрушаване на повърхностният слой на 
топлоизолационните плочи, който пожълтява, става ронлив и възпрепятства сцеплението на 
шпакловката с него)

Шпакловката се полага върху топлоизолационните плочи по цялата им повърхност с 
помощта на назъбена шпакла. Дебелината на слоя трябва да е 3-5 мм. Тъй като нанасянето 
на абсолютно еднакво дебел слой шпакловка е невъзможно, отклоненията в дебелината 
трябва да бъдат в посока надолу (най-малко 2,5 мм).

Докато шпакловката е още в неизсъхнапо състояние, от горе надолу, в отвесни 
ивици се полага армиращата мрежа, като отделните ивици се застъпват около 10 см. 
Мрежата трябва така да бъде заработена в слоя, че при дебелина на шпакловката 4 мм, тя да 
се позиционира в средата и, а при дебелини > 4 мм - в горната третина (най-много в средата 
на горната половина) на шпакловката.

Всички покрити, но видими повърхности на челата на топлоизолационните плочи 
(например на долните и горните краища на системата), трябва да бъдат покрити с 
шпакловката. По този начин се предотвратява директното излагане на топлоизолационния 
слой на овлажняване, разрушаване от насекоми и гризачи/ или в случай на пожар - 
директното излагане на огън. ■ /

При полагането на армировката, всички отворени (свободни) киаища и ръбове на
системата, следва да бъдат допълнително армирани с помощта йа армираща подложка от
мрежата или да бъдат допълнително дюбелирани през армиращата мрежа. Такива отворени
краища и ръбове са на лице при стрехите, отворите за про залиЧенаинформация, на на
деформационни и разделителни фуги, цокълни шини и др. '
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Армираща подложка JSr -
На отворения край на системата, върху основата се полага лепило с ширина около 20 "

см и в него се вгражда армиращата мрежата, която трябва да стърчи от свободният край на 
системата около 20 см + дебелината на плочата. Топлоизолационните плочи се залепват до 
края на системата, върху подложената армираща мрежа, като стърчащият край се обръща и 
залепва върху челото и върху повърхността на плочата, където се заработва в армиращия 
слой.

Дюбелиране на ръбовете
По ръбовете, на всеки линеен метър се монтират по 2 дюбела през армиращата 

мрежа. Разстоянието от дюбелите до ръба трябва да е най-малко 10 см, но не по-голямо от 
20 см. Дюбелите, полагани в този участък, трябва да бъдат сертифицирани винтови дюбели 
с диаметър на шапката > 60 мм, а монтажът им се извършва след полагане на армировката, 
докато шпакловката е още прясна.

По ъглите на отвори в стените, като врати, прозорци и ниши, където има голяма 
концентрация на напрежения, задължително се прави допълнително диагонално армиране с 
размер на мрежата най-малко 20x40 см. При наличие на срезове в мрежата (в районите на 
закрепване на скелето) следва да се постави и зашпаклова допълнителна ивица мрежа върху 
среза.

До пълното изсъхване (около 5 дена) и втвърдяване на армиращият слой, той следва 
да бъде защитен от климатични влияния - влага, дъждове, високи температури, силно 
слънцегреене и вятър. В противен случай след нанасяне на финишното покритие (мазилка 
или боя), върху него могат да се получат изсолявания и избелявания в следствие на 
несвързаните алкални съставки на шпакловката.

4.Грундиране
С цел, създаване на по-добра контактна повърхност, върху армиращият шпакловъчен 

слой се нанася контактен грунд, който подобрява адхезията на финишното покритие към 
шпакловката и предотвратява бързото попиване на водата в нея. Контактният грунд 
задължително трябва да бъде оцветен, за да се предотврати евентуално прозиране на 
шпакловката през финишният слой.

5.Финишно покритие
Оформянето на повърхността на една топлоизолационна система може да бъде 

изпълнено по много различни начини. Заедно с облицовките от естествени камъни, плочки 
и другите видове керамични покрития, мазилките са най-често използвания като финишно 
покритие материал.

Мазилки
Изборът на финишна мазилка се определя най-вече от нейните технически и 

технологични качества, начина на полагане и експлоатационни свойства. Разглеждайки 
многообразието на съществуващите мазилки, може да се твърди, че не съществува 
универсална мазилка - подходяща за всички случаи и приложения.

Изборът на мазилка зависи от множество, частично противоречащи с^критерии: 
защита от дъжд (водопропускливост и дифузия т  водни пари) 
пукнатиноустойчивост (еластичност) \ !
устойчивост на микробиологични атаки и замърсявалия 
избор на цвят и степента му на рефлектиране на свбдлината ( |№ \у ) 
противопожарна защита Заличена информация, на
пригодност с основата основание чл. 23 от ЗЗЛД
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. ~  V \Критерии като обработваемост, устойчивост на изсоляване, скорост и устойчивос <> ^  
на избеляване също играят важна роля. ?

Разделянето на мазилките може да бъде извършено по различни критерии. Най- ^  
употребявана е класификацията в зависимост от свързващото вещество в тях, з- %

според която се различават минерални (на базата на вар и/или цимент), полимерни \  % 
(на базата на изкуствени смоли), силиконови (на базата на силиконови смоли) и силикатни g  о 
мазилки (на базата на калиево водно стъкло). Минералните мазилки биват наричани още 
неорганино свързани, а полимерните - органично свързани мазилки.

Важно е да се знае, че качествата на една мазилка зависят основно от свързващото ^ c j 
вещество в нея. То определя нейната твърдост и якост, дифузионните и свойства и f  m 
устойчивостта и на климатични условия, нейната еластичност и пукнатиноустойчивост, рН- 
стойността и и стабилността на цвета, както и пригодността и към основата.

След достатъчен престой на шпакловката (правило: 1 ден за свързване и съхнене за _о 
всеки мм от дебелината на шпакловката) може да се полага мазилка като финишно/ х ^ 
покритие. Атмосферните условия по време на работа трябва да бъдат такива, не |  
температурата на въздуха, на материала и на основата не трябва да пада под 5°С. а» g 
Изключение правят мазилките със специални добавки, позволяващи работа под 5°С - до |  °  
1°С. Тук трябва много да се внимава, не само температурата на въздуха да не е под 1°С, но $  о 
и да се гарантира, че няма замръзвания по основата и че температурата по време на процеса 
на съхнене също няма да продължи да пада.

Шпакловката, върху която се нанася мазилката, трябва да е чиста, суха и с добра 
товароносимост. Грундирането преди полагане на мазилката е задължително, когато се 
полага органично свързана мазилка върху минерална шпакловка. То може да бъде 
пропуснато единствено между органично свързана основа (шпакловка) и органично 
свързана мазилка.

Степента на светлоотразяване на цвета на мазилката (или боята) не трябва да е по- 
малък от 20-25, с цел да се избегнат големите напрежения в мазилката, възникващи при 
силното загряване на финишният слой. Степента на светлоотразяване на цвета описва 
количеството светлина, което се отразява (рефлектира) от повърхност оцветена в този цвят.
Колкото е по-ниска тази стойност - толкова по-малко количество светлина бива отразено и 
толкова по-голяма част се поглъща от системата. При определени, в зависимост от обекта, 
условия (северни фасади, постоянно засенчени участъци и др.) е възможно това 
ограничение да се избегне. Стойности по-малки от 20 са допустими (не

при всички видове топлоизолационни плочи обаче) в случаите когато, се използват 
определени огранични шпакловки и мазилки, които могат да придадат и гарантират 
еластичност и издръжливост на системата.

Изработката на една равномерно структурирана повърхност, без следи от снаждания 
поставя високи изисквания към квалификацията на апликаторите и към работната 
организация на процеса на нанасяне. Полагането на мазилката не трябва да се извършва при 
високи температури, силно слънцегреене и вятър. Структурираната повърхност следва да 
бъде защитена от негативни атмосферни условия, докато стане достатъчно устойчива.

В зависимост от структурата на топлоизолационната система, върху нея могат да 
бъдат нанасяни различни видове мазилки. Минималната дебелина на нанасяне на 
тънкослойните мазилки трябва да бъде 1 мм (драскана структура) или 1,5 мм (влачена 
структура). Алтернативно на тънкослойните мазилки, могат да бъдат/цолагани дебело- 
слойни благородни мазилки, които след нанасянето си и I достагьчио Втвърдяване, се 
„надраскват" равномерно в произволна посока. Дебелината на алоя, мазилка след 
структурирането му трябва да бъде между 8 мм и 12 мм1 >При драсканите мазилки, 
отделянето на единични зрънца след потьркване с р ^ я  * нпгиллнп и Лр ^плвпл да бъдат 
рекламирани. Полагането на декоративни и мол Заличена информация, на С не е
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препоръчително, защото при тях не може да бъде предотвратено образуването на . 
микропукнатини.

При тънкослойните мазилки, от изключителна важност е да се гарантира' 
равнинността на основата (посредством шлайфане с абразивна дричка). Ако се започне 
нанасянето им върху неравни повърхности - вдлъбнатите места по повърхността ще останат 
неструктурирани, а на изпъкналите - шпакловката ще прозира (тъмни циментови частици 
върху мазилката).

При минералните (с варов или циментов състав) шпакловки и/или мазилки, при 
висока влажност на въздуха, ниски температури и/или разлика във водопоглъщането на 
основата, се стига до забавяне на процеса на свързване и изсъхване на разтвора, при което ' 
наличният в повече (несвързан) калциев хидрат избива на повърхността на мазилката, 
където кристализира във формата на калциев карбонат (варовик). Варовиковите кристали 
карат цветните мазилки да изглеждат по-светли. Подобни изсоляванията и разлики в тона 
на цвета не представляват дефект в качеството на мазилките и изчезват от повърхности, 
които са подложени на атмосферни влияния в рамките на 1 - 2 години. Изсоляванията по 
повърхности, които са защитени от атмосферни влияния остават по-дълго време видими. 
Поради това, че такива карбонатни изсолявания. принципно не могат да бъдат изключени, е 
необходимо да се предвиди (с изключение при драсканите мазилтси) изравняващо 
боядисване, което неутрализира тези оптични дефекти и създава допълнителна защита 
срещу образуването на плесени.

Топлоизолация на покрив с 12 см минерална вата - отговорник -  технически 
ръководител.

Преди започване на същинското изолиране на покрива, ще се направи пълно 
почистване на покривното пространство. След почистването ще бъде положена 
топлоизолация по подовата плоча от каменна вата 12см.

Полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см />.=0,035 
W/mK/ по таван на сутерена на корпус №1,2 и 3, граничещ е въздух, вкл. мрежа, 
шпакловка, дюбели - отговорник -  технически ръководител.

Изпълнява се по същият начин, както топлоизолацията по фасадните стени, с тази 
разлика, че не се полагат грунд и силикатна мазилка.

Тенекеджийски работи - отговорник -  технически ръководител
демонтаж и монтаж на нови водосточни казанчета, демонтаж на съществуващите 

тръби и монтаж чрез нови прикрепващи елементи;
доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по скатен покрив на корпус 

№ 3, с ширина на ивицата 80см;
Монтира се водосборната кутия се към улука. Поставя се водосточната тръба с 

фиксирано коляно срещу монтираното коляно на водосборната кутия. Скобите за 
водосточните тръби се монтират към фасадата. Първата скоба се монтира на не-повече от
1 Осм на края на коляното. Разстоянието между две скоби не трябва да е по-голямо от два 
метра. Водосточните тръби се свързват от единия край с коляното или директно с 
казанчето, а от другата страна с накрайника или се зауства с канализацията. Преди да се 
фиксира скобата, водосточната тръба трябва да е вертикална и след това с крепежи да се 
монтира към стената. След фиксирането на тръбата скоб *с отвертка.
Накрайникът се използва, когато водосточната тръба не се з а у [ я т а .

Мълниезащитна инсталация - отговорник -  техничес

Съществуващата мълниезащита ще се демонтира. На г 
за полагане на мълниеприемния проводник, последния ще

Заличена информация, на 
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CC 00гоприхване към стоиките монтирани по покрива. Връзките между отделните проводници щ zr и 

се осъществят от болтови клеми ( връзки). Монтира се основния мълниеприемник и © 1 ^  /1 
присъединява към останалата част от мълниезащитната инсталация. По стените се правя о rs! 
отвори, с които се монтират крепежите за вертикалните спусъци от мълниезащитата н; х" -  
покрива до контролната кутия. Полагат се вертикалните спусъци по фасадата. На височиш гоX

У
сиSXнормирана в проекта се монтира контролна кутия прихваната към фасадата на сградата, i ш g 

която проводника от мълниезащитата ще се свърже към шината от заземителнат£ s  °  
инсталация. ч го g

Обръщане страници на врати и прозорци с гипсокартон и шпакловка-
отговорник -  технически ръководител

Изрязва се монтажната пяна на местата където е излишна. Почиства се добре 
основата на страницата, като се отстраняват строителен прах, боя, мазни замърсители и 
други. Подравнява се основата, като при необходимост се полага грунд преди лепилото за 
гипсокартон. Приготвят се ивици гипсокартон с необходимата широчина. Лепилото се 
нанася по цялата повърхност на страницата с помощта на гребен-шпакла или на топки на 
разстояние една от друга. След като лепилото е вече нанесено, ивицата гипсокартон трябва 
да се залепи в следващите 5 до 10 мин. Плоскостите се поставят отвесно, под прав ъгъл с 
основата. След това се нивелират с лек натиск и почукване върху тях посредством мастар - 
нивелир до получаване на вертикална /хоризонтална/ повърхност. След като стегне 
лепилото, с малка шпакла се почистват остатъците от него, попаднали по профила на 
дограмата. Отново се полага лепило и се фиксира ъглопредпазващия профил. Следва 
полагане на шпакловка.

Така се получава едно цялостно и завършено оформяне на отворите.

Вътрешно подмазване на страници на строителни отвори - отговорник -  
технически ръководител

Нанася се разтвора с помощта на маламашка от неръждаема стомана, след което се 
нанася финишен слой. След изсъхването се шкури с фина шкурка до постигане на 
показателите, включени в ПИП СМР.

При полагането се спазват следните правила:
Основата за полагане трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е 

водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и 
да няма ронещи се части.

Ронещи се повърхности се заздравяват,а ерозирали слоеве се отстраняват механично.
Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или 

препарати за отстраняване на кофражни масла.
Замърсени повърхности се обработват основно с пароструен апарат или с 

разтвор за почистване на фасади.
Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални препарати. 

Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично.
Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни маси и 

при необходимост се армират със стъклотекстилна мрежа.
Всички основи трябва предварително да се обработят с грун!.
Вътрешната шпакловка се нанася след изтичане на времето за съхнене на грунда.

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането Ц на съхненето
трябва да е положителна. ,F “  _ Заличена информация, наОбработваните повърхности се пазят от директно слънче

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Заключителен етап

2003 г. - отговорник -Съставяне на акт/образен 15 от Наредба № 3 от
технически ръководител.

За изготвянето на документацията, свързана с въвеждане в експлоатация, ние ще 
въведем условия и ред за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на 
обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството, които са 
обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. Ще се- 
съставят и подпишат от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За 
своевременното им съставяне отговорност ще носи Изпълнителят, в частност техническият 
ръководител. В това си задължение той ще бъде подпомаган от техническия сътрудник.

Удостоверяването на обстоятелството, че вложените строителни продукти при 
изпълнение на СМР удовлетворяват основните изисквания към строежа в продължение на 
икономически обоснован период на експлоатация, отговарят на съответните технически 
спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба ще 
става чрез декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие.

На обекта ще бъде съхранявана заповедна книга от Изпълнителя във временния офис 
на обекта. Същата ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на 
представители на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи.

Ще извършваме всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба. 
Ще спазим всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи 
европейски и международни такива технически еталони в строителството.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се 
изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с протоколи. Отговорник 
при изпълненията на изпитванията ще е контрол качество..

При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите ще се 
констатират своевременно в протокол и ще се отстранят в най-кратък срок. Приемането на 
работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и 
Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт 
образец 15.

След приключване на строително-монтажните работи (СМР) и преди организиране 
на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка ще бъде 
почистена, а околното пространство - възстановено.

След приключване на всички строителни дейности на обекта ще изготвим 
екзекутивна документация.

Ще окажем пълно съдействие при съставянето на констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (част, етап от него), образец 15 (Наредба № 3 от 2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), във връзка с разпоредбата 
на чл. 176, ал. 1 ЗУТ. С този акт ще извършим и предаването на строежа на Възложителя.
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3. Организационни структура-йеарархична 
отговорности на членовете на екипа.

обвързаност и

За изпълнение на основните дей ности , дей ностите ще^ ^ъздадем] орпрнизационна 

структура, показана на организационната схем а. Заличена информация, на
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основание чл. 23 от ЗЗЛД
Технически ръководител

Ръководи цялостната работа по време на строителството във всички ета 
изпълнение на Договора и носи отговорност за цялостното му изпълнение.

Осъществява комуникация и връзка с Възложителя. Носи отговорност за качеството 
на изпълнението и отговаря за организацията на СМР съгласно линейния график, 
организира работната сила и механизацията, съгласува дейностите с Ръководителя на 
проектантския екип, със специалист Логистика, с ръководителя на отдел механизация.

Организира присъствието на авторски надзор.

Техническият ръководител познава основно ЗУТ, наредбите към него и другата 
нормативната и законова уредба, касаеща извършването на всички дейности, свързани с 
изпълнението, предаването съгласуването на всички видове СМР на обекта. Той 
координира всички мероприятия на обекта свързани с техническата документация, нейното 
изготвяне и съгласуване с необходимите инстанции; координира и контролира 
изпълнението на всички видове СМР на обекта; отговаря/контролира за комуникацията 
между строител / инвеститор / възложител.

Отстранява работещите, които не ползват осигурените им лични предпазни средства 
или не са в трезво състояние;

Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници;
Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията на ЗБУТ;
Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната квалификация, знания и

опит.
Контролира:
Монтажните и демонтажни работи;
Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 

изделията и оборудването.
Осигурява:
Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа 

или работното място, когато има непосредствена опасност за I здравето и .^ . живота или 
когато са налице условия, при които се изисква спиране на работ^

Ред и чистота на работните места и строителната площ;

Определя:
Лице, което да контролира изправността, правилната 

поддръжката и ремонта на работното оборудване.

, |а  която <|гго|»аря.

Заличена информация, на 
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ГО о
При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират s §. cs 

задълженията да спазват: -е- ^
Изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа; i  ^  |
Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол през работн! £  "/ 

време; ? §S —р
Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителнат; ^  и 

площадка и на работните места; т

■у

Не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или
ПЗXквалификация;

Да използват лични и други предпазни средства, когато това се изисква, и след *  
употреба ги връщат на съответното място.

Преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за 
всяка ситуация, за която има основателни причини да се считат:

А. Когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, 
инструментите, вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар и др.;

Б. Че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така 
и здравето и живота на околните.

Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 
машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите.

Бригадир

Всеки бригадир отговаря за:
• да разучи основно обекта заедно с техническия ръководител;
• да окомплектова бригадата с необходимия инструмент;
• подпомага техническия ръководител при материално-техническото 

обезпечаване на обекта;
• обезопасяването на обекта съгласно изискванията на БЗУТ и ППО;
• да организира изпълнението на производствения процес;
• да разпределя ежедневно работата на строителните работници;
• да следи за качественото изпълнение на работите;
• да осигури складирането и надеждното съхранение на материалите, работния 

инвентар и инструмент;
• да изпълнява сроковете по видовите работи;
• да следи за спазване на трудовата и технологична дисциплина на обекта.
Всички работници, бригадири и техническия ръководител са с необходимото

образование, опит и квалификация. Допълнително се провеждат ежегодно обучения за 
подобряване на квалификацията и качеството на работата.

Координатор по безопасност и здраве
Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд. по време на изпълнение на СМР и 
провеждането на необходимите инструктажи. Л

Координаторът по безопасност и здраве за етапа н|а изпълнение на строежа, 
координира осъществяването на общите принципи за преЬантивност/ и безопасност, 
съгласно ЗБУТ при изграждане на обекта. \ I \

Организира съвместната работа между строителите, осигурява взаи|мна]информация 
и координира техните дейности с цел защита на работещи заличена информация, на т

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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злополуки и професионални заболявания, като при необходимост включва в този процес и ^  о
лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност. 2 т

Актуализира плана по безопасност и здраве по чл.7 т.2 и информацията по чл.7 т.З 2 ^
от наредбата при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР. |  *

Всяка наложила се промяна в ПБЗ се отразяна писмено в протокол и специална за ® |
целта тетрадка. В заповедната книга координаторът не вписва заповеди. S

Координира контрола по правилното извършване на СМР. |  1
Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на $  °  

лица, свързани с осъществяване на строителството.

Отговорник по качеството
Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на 

строителството, доказващи качеството на използваните материали и извършените 
строително-монтажни работи.

Следи за съответствието на продуктите със съществените изисквания, изисква 
декларации за съответствие и сертификати за съответствие по приложимите наредби.

Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания 
изпитвания на място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. 
документация свързана с доказване качеството на вложените материали и извършените 
СМР.

Специалист Логистика
Отговаря за оптималната организация на процеси, включително доставка на 

необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с 
минимални усилия и разходи.

Ръководителят на отдел механизация отговаря за постоянният контрол на 
изправността на механизация и оборудване , както и за;

• осигурява транспорта по обектите;
• осигурява и доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите;
• осъществява доставката на механизация от външни фирми при постигната 

договореност;
• води отчетността на машините, инструментите и инвентара и следи за 

движението им по обектите;
Цялата налична механизация се изпитва, контролира и инспектира за нейната 

изправност. Всяка от машините има карта за контролни, регулярни и извънредни прегледи.
На обекта техническия ръководител осъществавя входящ контрол на годността на 
доставените на обекта машини. Външни машини се наемат само от одобрени доставчици 
след предварителен контрол.

4. Обезпечаване с необходимата техника и човешки ресурси за 
изпълнението на СМР

Декларираме, че ако б ъ д е м  и зб р а н и  за  изпълнител н а  обекта/всички видове СМР щ е 
б ъ д а т  изпълнени при стриктно спазване н а  договорните отношения jot наша страна.

Всички видове строително -  монтажни работи предмет на поръчкагга ще бъдат 
изпълнени, така че да се постигне в максимална степен осигуряван? на изггьлнанието на 
поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя и приложившто законодателство.

Оборудването, с което разполагаме и планираме да и Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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следващата таблица.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Оборудване Брой

1. Универсален багер 22
2. Камион 14
3. Оградни пана 2/2 120
4. Стоманено рамково сглобяемо скеле 4 000
5. Ел.къртач 11
6. Ел. ъглошлайф 19
7. Ръчни инструменти 25
8. Ел. агрегат 18
9. Перфоратор 23 L
10. Бъркалки 12 /
11. Винтоверт 10
12. Бус 25
13. Лек автомобил 21

Освен основното оборудване, „Райкомерс Конструкшън"ЕАД, разполага с резервно 
оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното.

По време на изпълнението на строителните дейности, всяка повредена техника или 
техника с ограничен или отнет достъп, ще бъде междувременно заменена от Изпълнителя с 
техника годна да извършва необходимите действия със същото качество.

Цялото оборудване ще отговаря на условията, посочени в Тръжната документация, и 
доставката му на обекта ще става само след предварително одобрение от страна на 
Възложителя и контролните органи за обекта.

На обекта техническия ръководител осъществява входящ контрол на годността на 
доставените на обекта машини.

Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за постоянният контрол 
на изправността на механизация и оборудване, както и за:

• осигурява транспорта по обектите на резервната механизация за заместване 
на повредената;

• осигурява и доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите 
за заместване на повредените такива.

Човешките ресурси са обезпечени със следните кадри:
- Технически ръководител
- Координатор по безопасност и здраве
- Отговорник по качеството
- Специалист Логистика
- Ръководителят на отдел механизация
- Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на универсален 

багер, четирима работника
- Екип: Топлоизолации- дванадесет работника
- Екип :Дограма-четирима работника
- Екип: Тенекеджийски работи -  трима работника
- Екип: Електроинсталации -  трима работника Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД

30



ъCO
Имаме готовност при необходимост да включим още квалифицирани работници и о_ 

механизация при изпълнението на поръчката, %. ^

5. Организация и подход на изпълнение.
си
Sсо %." со
О

Изпълнението на посочените СМР изискват специфична организация на изпълнение, V  % В 
а от там и на правилата по ЗБУТ. Предвидената организационна схема ще се спазва & °

И

што и да а раооти, не

стриктно, след предварителното одобрение от страна на възложителя и всички 
оторизирани контролни органи на обекта. х„ ^

СМР ще се изпълняват стрикно според изискванията изложени в настоящите тръжни 00 
условия, съобразно конкретните технически изисквания и проектна документация. Ц °

Фирмата ни има възможности за обезпечаване на необходимата организация за g- гм 
изпълнение на предвидените дейности на обекта. Трудовите ресурси, транспорта и "§ "5  
механизацията, ще бъдат обезпечени съгласно нормите полагащи се за изпълнение на s  ^ 
отделните видове СМР. При изпълнението на поръчката ще спазваме действащите в I ^ 
страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания за безопастност, / i  о 
хигиена на труда, за опазване на околната среда, пожарна безопастност и безопастност на и g 
движението. При извършването на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и 
нормативни актове по безопастност, документиране и изпълнение на самите строителни 
работи. Изпълнението на СМР по всички части на обекта ще е на основание одобрени 
проекти, при спазване на изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на 
Строителните и Монтажни работи /ПИПСМР/ и всички действащи към настоящият момент 
в Р. България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв 
характер.

Всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие 
Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпореждания от страна 
на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови 
разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република 
България.

При изпълнението на поръчката в строителството ще се влагат висококачествени 
материали, строителни изделия и съоръжения отговарящи на БДС и одбрените проекти.
При изготвяне на предложението от наша страна, както и при изпълнение на обекта, ще се 
има предвид, начина на финансиране на поръчката поръчката и за вложените материали и 
продукти ще се представят сертификати за произход. При изпълнение на договора 
произхода на строителните материали и продукти ще се доказва с документи от фирмите 
производители и доставчици.

Задължаваме се да спазваме всички Изисквания за осигуряване на безопасни 
условия на труд; Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, които трябва да се 
провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в 
обществената поръчка и посочени от Възложителя в тръжната документация.

Задължаваме се да осигурим необходимото работно облекло и лични предпазни 
средства, необходимо за изпълнението на обекта.

Работещите в условия на влага, вода и други подобни ше ползват гумени ботуши.
Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава 

на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация ще се допуска на 
работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на ^езопасностуй\хигиена 
на труда.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват как 
влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен о\  ̂ необхоримрст за 
предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя. Заличена информация на

Задължително е спазването на Правилника за противопожар „
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- -r v-Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по тозк °
правилник. о. о*, /

На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, ще има -0- 5  
пълно комплектувана с медикаменти аптечка. *. s  ^

Ще се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като х  ^ 
предварително се обозначат и маркират. ^ о

Материалите ще се доставят по възможност в пакетиран вид и складират и ^  £  
съхраняват в района на площадката.

Работните дървени скелета от козли и талпи ще са здраво закрепени и надеждно 
укрепени. Металните инвентарни скелета ще се ползват след щателна проверка на връзките 
и носимоспособността на отделните елементи, при наличието на паспорти от 
предприятаето-производител.

Работните площадки ще се обезопасят с парапети и бордови дъски на височина 1,00 
м над ходовата повърхност.

Ел. заварките ще се изпълняват от правоспособни заварчици, осигурени с лични 
предпазни средства - гумени ръкавици, престилка, предпазна маска и шлем. Пред 
започване на работа да се проверява изправността на арматурата и заземяването.

6. Методи за контрол, имащи за цел качественото изпълнение на 
СМР.

По време на изграждането на обекта ще се упражнява постоянен вътрешен контрол 
за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи. Упражняването на 
оперативен вътрешен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни 
работи, включва съвкупност от технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия 
за качествено изпълнение на строителството при спазване на действащите строително 
технически норми.

Вътрешния контрол включва изпълнението на следните основни задачи:

1. Контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя.
Ще се извършва входен контрол за качеството на влаганите строителни материали, а 

също и проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и 
др.документи. касаещи качеството на доставените на обекта материали.

Контролът върху качеството на доставените материали ще се осъществява от 
Техническия ръководител съвместно с Експерта по контрол на качеството. Всяка нова 
доставена партида ще се проверява, преди да се използва в строителството. В случай на 
нужда, Експертът по контрол на качеството ще извърши контрол и при производителя на 
материалите/оборудването.

Материалите, използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти, съгласно действащото законодателство и всички нормативни 
уредби, посочени от страна на Възложителя. Всички материали, оборудване и съоръжения, 
които ще осигурим за извършване на дейностите ще бъдат нови продукти. Използвани 
материали няма да се влагат.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в 
складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие 
с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 
доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им афаботите.

• Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите
ено значение е иОсвен входящия контрол за качеството на материалите, от същестге 

тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадор. Мерните |за контрол 
върху транспортирането и съхранението на материали Заличена информация, на
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< §  и
-Съхранението на продукцията се извършва по видове, размери и други специфични £  (  

означения при строго спазване изискванията на съхранението им. °  с:
-Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства; х У

-Товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява от подходяща според го х 
вида на материала техника; Ъ g

-При товаро-разтоварни работи извършвани ръчно, е необходимо да се избягва | |  х 
увреждането на материалите; $  о

-При съхранението на материалите в складовите бази, същите се подреждат според 
указанието на производителя, според поредността на използване и по видове:

-При складирането на материали на открито, да се вземат под внимание 
атмосферните влияния с цел предпазването им от увреждане.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите 
ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, детайли, фасонни части, придружени с 
наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 
работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласио( 
„Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието н 
строителните продукти’*, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 
Съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 
отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, участникът ще подсигури на 
обекта Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от 
страна на Възложителя и съобразно всички негови изисквания, Техническите лица, които 
ще използваме при изпълнението на поръчката, притежават необходимата квалификация и 
опит.

2.Контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на 
контрол на строителните дейности.

Ще се акцентира върху:
■ Контрол при спазване на технологията при изпълнение на строителните 

работи.
■ Контрол за съответствието на изпълнените строителни работи с работните 

чертежи и действащите стандарти.
• Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, 

появили се в строителните конструкции, и предприемане на мероприятия за тяхното 
отстраняване.

■ Съставяне на констативни актове при изпълнените строителни работи, 
подлежащи на закриване.

■ Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически 
норми при изпълнение на строителните работи,

■ Контрол при изпитвания и проби -  тези дейности ще се изпълняват 
периодично през целия период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под 
формата на лабораторни протоколи и друга строителна документация. Преди да бъдат 
извършвани изпитванията или пробите. Изпълнителя ще уведомява всички заинтересовани 
страни, като Възложител и Строителен надзор, за датата и часа. [Изпълнителя где съхранява 
копие от всички свързани с това документи. \ \ ( \

■ Контрол по изпълнение на отделните видове CMW j
Заличена информация, на 
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Контролът за навременно изпълнение на всички строителни работи ще бъде 
извършван с помощта на линейни План -  Графици, които трябва да бъдат одобрени от 
Възложителя.

По време на изпълнението на строителството, техн.р-л ще следи постоянно 
напредъка на работите, ползвайки Подробния План График. Всички промени, ако такива се 
налагат, трябва да бъдат съобщени на, и одобрени от Възложителя и регистрирани в . го ,—j- 
Месечните Доклади. Изпълнителят трябва да представя информация за изпълнените работи^ ,£
(% завършено за всеки елемент от Подробния План График), включвайки предварително §• 
започнати и закъснели работи. Всички съгласувани промени да бъдат включени в План- 
Графика. Месечния Доклад трябва да дава информация Планирано/Изпълнено и да показва g 
ясно критичния път на проекта и прогнозната дата на завършване на работите.

В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да изиска 
въвеждането на мерки за ускоряване на работите -  промяна в организацията и J  го

с;ОП
по

гоQ- Г\|

гоX
последователността на работите, допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на s  °
работа или др. го

Ръководителя на проекта ще предложи на Възложителя точни дати за прием ане^а^ 
обекта. По време на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15)^ ^  
който ще включва всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди' - ^  
официалното приемане на обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те ™ 
трябва да бъдат изпълнени. Списъкът ще бъде подписан от двете страни. |  °

След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на §■ N 
обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, -
двете страни подписват Приемно-Предавателен Протокол.

' X

X з- s  си 
го |

Контрол на документи: J го
Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с проекта, i  о 

както следва: ^
Договорни условия 
Копие от договора за изпълнение 

Заданието за Строителство 
План-Г рафици

Заповеди за извършване на промени Записки от Обекта 
Метеорологични условия
Присъствена книга / регистър на лицата посетили обекта 
Записки за важни събития Техническа информация 
Одобрената Проектна документация - Чертежи и Скици 
Спецификации
Описание на методите/технология на изпълнението Безопасност и Охрана на труда, 

Опазване на околната среда
План за Безопасност и Здраве 
Инструкции и визуални материали 
Протоколи от проведени инструктажи
Инструкции за ползване и работа с материали, инструменти и строителни машини 

Строителна документация
Копие от Разрешението за Строителство
Оригинал на всички протоколи /актове съгласно Наредба 3 *
Заповедна книга { \ /

;клаСтроителни материали и оборудване -  документи за пр ход, де шрации за

I
съответствие и сертификати за качество

Сертификати и протоколи от изпитания 
Копия от кореспонденция с контролните органи Заличена информация, на
Документацията ще бъде достъпна за участниците в проекта основание чл 23 от ЗЗЛД 

нея. ‘
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Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който 
ще записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и 
посетители на обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални _ 
инциденти и всички свързани със строителството събития, които изисква действащата 
нормативна уредба.

Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 
документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани 
страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. 
Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите 
ще бъдат на съхранение при Консултанта по ЗУТ.

Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всякоN
време.

Изпълнителят следва да информира незабавно Възложителя за всяка промяна и 
събитие, което би оказало влияние върху реализирането на проекта, и да потвърди това 
писмено в най-кратки срокове.

По видове СМР в Правилника за изпълнение и приемане на съответния вид работа са 
посочени техническите изисквания и допустими отклонения въз основа, на което се 
извършва оценяване на качеството им.

Контролът на отделните видове работи се провежда от техническите ръководители j 
на обекта, при изпълнение на съответния вид технологична операция, като резултатите се 
отразяват в Карта за операционен контрол на СМР.

Освен вътрешния контрол провеждан от инженеро-техническите кадри и/или 
упълномощените лица, при определени СМР се извършва и външен контрол върху тяхното^ 
изпълнение. Изпълнението на този контрол се извършва от съответните лицензирани лица 
или акредитирани лаборатории, които регистрират съответствието на даден вид работа и 
при липса на отклонения разрешават чрез и в присъствието на строителния 
надзор/Възложителя изпълнението на последващи работи.

Контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на 
даден обект (текущо приемане) се осъществява чрез контролни измервания, приемане на 
завършени видове СМР. конструктивни елементи и др. Той бива:

- Вътрешен - в тази дейност участват техническите ръководители и/или бригадирите 
при приемане и предаване на отделните етапи завършени строителни и монтажни работи.

- Външен - участват контролни органи извън Изпълнителя (Възложител/Строителен 
надзор, Авторски надзор) съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време-на строителството, ПИПСМР, ЗУТ и други действащи нормативни 
актове.

След изпълнението на отделните етапи се съставят актове и протоколи за приемане и 
предаване на извършените строителни и монтажни работи и оценка за съответствието им с 
работния проект.

При констатиране на отклонения извън рамките на допустимото се дават 
предписания за корекции на изпълнението. След изпълнение на допълнителните 
предписания отново се прави проверка и се подписват актовете и протоколите за текущо 
приемане на СМР.

Окончателният преглед на качеството се извършва от съответната комисия съгласно 
изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени CMPj съоръжения ^ строителни 
обекти. Тази комисия прави подробен преглед на строителнаташокументЬция и оглед на 
строежа и дава окончателна оценка за качеството. Предаването на\готовия строителен обект 
на възложителя се извършва с констативен акт за установяване н\\ /годността ра приемане 
на строежа обр. № 15, който се съставя от всички участници Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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процес. В акта се оценява съответствието на изпълнението с техническата документация и 
се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

При липса на констатации в разрез с нормативните изисквания и техническия проект 
и след изготвяне на доклад от лицето, упражняващо строителен надзор се пристъпва към 
съставяне на протокол обр. № 16 за установяване на годността за ползване на строежа, от 
съответната комисия в зависимост от категорията на строежа.

Контрол при извършване н приемане на топлоизолационните работи:
-Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на топлоизолационните

плочи.
- Броя и вида на положените дюбели.
- Стъклофибърната мрежа - не се допуска опъване на армировъчна мрежа в 

отклонение от предписаното в проекта
- Защитния слой шпакловка
-Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове 

строителни работи.
- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, 

съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила
- Свидетелствата за качеството на материалите изделията, предадени от 

производителите и протоколите от лабораторните изпитвания,ако има такива
- Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид 

работи.
-Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и 

защитното покритие от проектните решения
-Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовататоплоизолационна 

конструкция.
-Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.
- Не се допускат:
-провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция
-изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта
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Контрол при изпълнението на външни мазилки
При контрола на качеството и приемането на мазилките се проверява следното:
- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата 

или по долния пласт(проверява се чрез изчукване на повърхностите).;
- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без 

петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи 
инструменти.

-Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими 
дефекти.

-При приемане на мазилките се съставя пълна документация (протоколи,
актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на 

материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

Контрол при изпълнението и приемане на столарски
За столарските работи се съставят два констативни акта :
- в предприятието производител
- на обекта след завършване на монтажа
- крилата трябва да се затварят плътно;

работи (дуграми):

Заличена информация, на 
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- Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери. а. <-<
-След подмяната на дограмата е необходимо да се изпълни гипсс -е- 5

хпз
шпакловка по страниците на прозорците. А това води до: V s  ^

- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност; ' х  iw
- Полагане на ръбохранители по външните ъгли ; 5  °
- Полагане на гипсова шпакловъчна маса и изравняване на основния пласт; ^  о
- Заглаждане със силиконова шкурка на неравностите;
- Корекции и прешкурване до постигане на гладка повърхност, готова за полагане ю 

на боя х
1
Я '5 1 ,
2  го Q- rsjо
t 5х  си

Контрол при извършване и приемане на вътрешни мазилки, шпакловки н 
сухо строителство

-Дали мазилката е здраво слепена за повърхността, върху която е положена и далк 
не се отделя. го

-Проверка за наличие на пукнатини, издувания, подкожушвания, груби 5 £ 
грапавини и неизмазани части. Гореизброените недостатъци няма да се допускат. s  °

- Измазаните повърхности дали са с еднакъв цвят $  о
- Отклонение на повърхността на облицовките по вертикала
-Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.
-Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и да 

отговарят на проекта.
-Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на 

конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта.
-Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, 

избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.
-При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез 

прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. При приемане на облицовките 
се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, 
актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на 
разтворите и други.

Приемане на тенекеджийски работн

При приемането на завършените тенекеджийски работи се извършва 
внимателен оглед на връзките между отделните елементи и местата на допиране до 
комините и керемидите.

Водонепроницаемостта на същите се проверява след дъжд, като се 
наблюдава правилното отвеждане на дъждовните води към уламите, улуците, казанчетата и 
вертикалните водосточни тръби.

Конкретно за обекта, текущият контрол ще се осъществява на няколко нива:
1. Изпълнителско ниво - чрез самоконтрол, стриктно изпълнение на инструкциите от 

бригадир, технически ръководител, ръководител на договора, управител на фирмата.
2. Техническо ръководство - спазване на Нормативнатй уредба (Закони и Наредби), 

клаузи по Договори, технология на изпълнение, указания на оторизиран!/представители на 
Възложителя в съответствие с Договора за изпълнение. \ \

3. Ръководител направление на фирмата-изпълнител - (^нтрол в .рху изпълнението 
на Договорните условия, спазването на Законите и npi заличена информация на !
процедури по ISO 9001:2015. '

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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4. Представители на Възложителя и Строителния надзор -  чрез провс %. 
независимо или съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за точното изпълнение на задълженията ^  
договора. \  ^

При изпълнението на поръчката, ще спазваме действащите в страната техническк ^  % 
норми и стандарти, както и нормативните изисквания за безопасност, хигиена на труда, за %. % 
опазване на околната среда, пожарна безопасност и безоасност на движението. При ^  °  
извършването на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове 
по безопастност, документиране и изпълнение на самите строителни работи. Изпълнението 
на СМР по всички части на обекта ще е на основание разработен и одобрен Инвестиционни 
проекти, при спазване на изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на 
Строителните и Монтажни работи / ПИПСМР / и всички действащи към настоящият 
момент в Р. България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от 
такъв характер.

За постигане на ефективност в дейността ни по отношение на качеството им аме/ 
изградени и фунциониращи системи на управление на качеството в съответствие с ISO 
9001: 2015. Изградили сме собствена фирмена политика по безопасност и здраве, в която 
системата за управление на безопасна и качествена работа заема водещо място.

Основните ни цели са за постигане на добро ниво на:
- Повишаване качеството на труда и конкурентносгга ни;
- Подобряване на фирмения имидж в резултат на намаляване на 

професионалния риск;
- Превенция чрез намаляване на риска от професионални злополуки и 

заболявания;
- Функционален социален диалог;
Разработените ни вътрешни системи за осигуряване на качеството съдържат пет 

главни сектора:
- Политика:
- Организация;
- Планиране и внедряване;
* Оценка;
- Действия за подобряване;
Съвременната фирмена политика се основава на принципите на националната 

политика по здраве и безопасност и със задължителното участие на работниците. С 
фирмената политика е поет и деклариран ангажимент от ръководството за реализиране на 
глобални и конкретни цели в областта на качеството. Фирмената ни политика включва:

- Разработени вътрешни нормативни актове по безопасност и здраве:
- Подходяща организация;
- Участие на работниците в системата за управление на качеството;
- Стратегия на обучение и квалификация;
- Организация и отчет на мерките;
- Подобряване ефективността на СУБЗР;
- Превантивни и контролни мерки във фирмата;

Създаването на организацията за дейността по контрола на качеството съдържа 
елементи за отговорност и отчетност, компетентност и обучение, документация и 
комуникация. Тя осигурява конкретно участие на ръководствот^и неговите отговорности 
за изпълнението на политиката по отношение на качеството, здрарето и и безбЬасността.

Вътрешните норми на фирмата като Изпълнител за осигуряване на качеството 
акцентират върху: \

- Прилагане на принципите за управление на Удейностга, заложени в
нормативните актове, националните указания и доказалите *~J----- ~~ J' ----------------
д о б р а  п р а к т и к а : ' Заличена информация, на
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- Създаване на ефективна организация за индетифициране, отстраняване и 
контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове, както и за укрепване 
на здравето при работа;

- Осигуряване на временно и ефективно обучение и инструктаж на 
работниците;

- Планирането на дейността - основен елемент при управлението на фирмата;
Всички строително монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с

Техническото задание. Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и 
разпореждания от страна на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с 
техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и 
нормативи действащи в Република България.

В качеството си на Изпълнител ще документираме всички нареждания за i  Ч  
осигуряване на качество, внедрени както от нас, така и от доставчиците и която и да билаг <х го 
друга страна, включена в работите посредством или чрез нас като Изпълнител. =гПЗ

ГОПланът за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко следното: -— g- гм
• Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството; -©■
* Организация и отговорен персонал за действието на плана. s  £
tr £ I
Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с a? g

изпълнението на Договора, като ще посочва като минимум следното: ^  °^ г \го и- срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол; гг! о
- организация на вътрешен и външен контрол;
- ще описва функциите, задълженията и отговорностите на включения/Д_

персонал и на външните контролни отговорници по отношение на осигуряване нар
качеството. ^  ™

ГО о
§ т 
Q. гм

• Контрол на документацията -  възможност за проследяване.

Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум: о ^
правилата за циркулацията на различните изработени документи; X =Га)
методите за управление на документите (разпределяне, класификация); го х

ГО• Доставки. а»
s  о

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи: г~
- списък с доставчиците - ще представим списък с предвидените доставчици 

възможно най-рано;
- методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията 

за качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.
• Изпълнение и контрол на изпитването.
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:
- списък на документите и процедурите, написани с цел да определят начина на 

действие, източниците и последователността на различните дейности;
- методът на контрол на доставените продукти;
- методът на контрол и изпитване;
- методите за финален контрол и изпитване;
- методите на управление на контролните документи (разпределяне, 

класификация и архивиране).

За осигуряване на качеството на труда при изпълнение на всички ^дейности по 
договора, включително при изпълнението на всички видОве строително-монтажни 
дейности, ще спазваме изискванията на всички нормативи^ документи, касаещи 
конкретните видове работи, инвестиционните проекти, действаЪште стагдарт]и и добри 
практики. Всички строителни дейности ще се извършват и отчитгЦ съгласно „^равилника 
за изпълнение и приемане на СМР” и изискванията на Закона за Заличена информация на
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Контролът за качеството при изпълнение на обекта се гарантира от стандарта ISO 
9001:2015.

В съответствие с тази програма ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- след предаване на строителната площадка да съставя и оформя всички 

необходими технически документи за установяване количествата и качеството на видовете 
работи, подлежащи на закриване, изготвяне на екзекутивна документация, осигуряване на 
лицензирани лаборатории за вземане на необходимите проби и направа на необходимите 
замервания на извършените работи.

- да представя сертификати за качество на материалите и/или декларации за 
съответствие за влагането им;

- да води заповедна книга на обекта и да предоставя същата при поискване от 
оторизираните органи;

- да осигурява достъп на представители на Възложителя или на техни 
упълномощени лица за контрол по качеството на изпълнението на видовете СМР по всяко 
време. -

С оглед, постигане на качество при изпълнение на дейностите по договора и 
постигане на очакваните резултати, Управлението на изпълнение на договора и механизмът ‘ 
за вътрешен контрол ще се осъществява на няколко нива.

Техническият ръководител уточнява и разпределя задълженията на бригадири и 
работници. Отговаря за срочното изпълнение на доставките на необходимите материали. 
Отговаря за изпълнението на договора, за отчитането на изпълнените СМР, за спазването 
сроковете по календарния график. Подписва всички отчетни документи за изпълнение на 
СМР и строителни книжа съгласно Договора.

Бригадирите по звена отговарят за правилното изпълнение на строителноЧ 
монтажните работи по съответните части. Пряко ръководят работническите екипи.\ 
изпълняващи дейностите.

Пряк контрол върху изпълняваните работи и влаганите материали съблюдават 
Експерта по контрол на качеството, който извършва регламентирани седмични инспекции 
на обекта и приобектовия склад.

Координаторът по безопасност и здраве в строителството и техническият 
ръководител съблюдава за спазването на изискванията по ЗБУТ

Нередностите от всякакво естество, свързани с качество, материали и ЗБУТ ще бъдат i 
документирани и протоколирани, като в указан в нарочна заповед срок ще се отстраняват 
нередностите и наказват виновните лица. При регистрирани три провинения, виновното 
лице ще се отстранява от обекта и ще се предвижда съответно дисциплинарно наказание, a \j 
на техническия ръководител на обекта ще се налага санкция. /

Работата с утвърдени съгласно системата за управление на качеството доставчици, 
предоставящи ни качествени материали и изделия, притежаващи всички необходими 
сертификати, изисквани съгласно действащата нормативна уредба в Република България, 
гарантира влагането на качествени материали и изделия.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на 
СМР, включително за местата със специфични рискове:

За обекта ще се спазва ПБЗ, с който се определят изискванията за съблюдаване на 
техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО, Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004/v Наредба № 3 
за инструктажа на работниците - Държавен Вестник бр. 91/98 г., Наредб^№\11 за лични и 
колективни предпазни средства, и всички нормативни документи, отнасяши се, до ЗБУТ.

Осигуряване безопасността при изпълнението на СМР ' ,
н-зпт п т ш т с п п  Заличена информация, нана ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ^ г  ^

При организиране на трудовата дейност по изпълнение основание чл. 23 от ЗЗЛД 
работи за всеки конкретен участък ще се приемат решения и ще са поставят изисквания за
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осигуряване на безопасността на строителната площадка, на отделните работни места, и 
други подобни дейности, при работа със строителни машини, при заваръчни работи, при 
монтаж и свързване на електро- инсталации и други проводи.

Възложителят и упълномощените държавни органи могат да извършват проверки за 
гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 
действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 
безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства - каски, колани> 
ръкавици, предпазни шлемове и други;

- организация на строителната площадка.
Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта е да въведе "Книга за инструктаж" на 

работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда 
за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Всички 
допълнителни мерки по ЗБУТ (незадължителни по българското законодателство 
невключени в количествената сметка) по отношение на електрически инсталации, машини \  
и т.н., също ще бъдат взети предвид.

Няма да се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и 
лица със смущения във вестибуларния апарат.

Задължително на обекта ще има аптечка с пресни медикаменти и превързочни 
средства.

Всички работници и служители на обекта задължително ще са снабдени с лични 
предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и за 
тези, за които се изисква -предпазни очила.

До мястото на обекта ще бъдат допускани ограничен брой работници и служители на 
фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

Строителните машини, инсталации и приспособления ще са в изправност и ще са 
обезопасени.

Ще се контролира и спазва изискването да не се извършват СМР под други работни 
места, ако между тях няма предпазни съоръжения.

Техническият ръководител ще отговаря за спазване на изискванията по ЗБУТ и няма 
да допуска изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето на 
работниците условия, ще осигурява и изисква ползването на предпазни средства, ще 
провежда инструктаж, незабавно ще уведомяват преките си ръководители и органите по 
охрана на труда за станали злополуки и аварии на строителната площадка.

Ще се вземат адекватни мерки, които трябва да се спазват при изпълнение на 
строително монтажните и ремонтни работи, така че да се предотврати възможността от 
възникване на аварийни ситуации, за да се запази здравето на всички присъстващи в района 
на строително- монтажните и ремонтни работи. Задължително да се спазва Наредба № 7 за 
минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при ползване на работно 
оборудване.

Класифициране на опасностите - места със специфични рискове при изпълнение:
Съгласно чл. 15 от Наредба №2 за МЗБУТИСМР пр'еди започване на работа и до 

завършване на обекта Строителят е длъжен да извършва оценка на риска/^да я актуализира 
при настъпили промени в обстоятелствата.

Специфичните рискове, от които биха настъпили уреждания 1ри изпълнение на 
СМР на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с оценкаф на pnciqp с^

Падане от височина; Заличена информация, на
- Запрашаване на сетива;
- Удари от падащи предмети или конструкции;
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Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД- Неправилно стъпване и удряне;
- Поражения от електрически ток;
- Пресилване;
- Затрупване от строителни отпадъци;
- Други опасности.
За изпълнението на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката 

на риска, Координаторът по БЗ ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по 
безопасност и здраве. Копие от тези инструкции ще има на строителните площадки.

За преодоляване на някои по-характерни опасности по етапи ще бъдат предприети 
следните мерки:

- Падане от височина.
При планиране на мерките за защита от падане от височина, приоритетно ще се

залагат такива, елиминиращи риска при източника на възникването му.
За извършване на СМР на височина ще се използват скелета, които ще имат 

инструкции от производителя за монтаж, експлоатация, допустими натоварвания, 
демонтажа и изискванията за безопасна работа.

Няма да се допуска ръчно изпълнение на работите чрез ръчно хвърляне, ръчно 
подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Преносими стълби ще се използват за извършвана на СМР само според изискванията 
на Наредба № 2.

- Работа с механизация.
Строителните машини и устройства, включително техните елементи, закрепвания и 

опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, ще отговарят 
на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР, ще са 
достатъчно устойчиви за използване при работата, за която са предвидени и ще са в 
техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за 
използване.

- Извършване на довършителни работи.
Приготвянето и използването на бои, лакове и други на строителната площадка ще 

се осъществяват съгласно указанията на производителя.
- Извършване на товаро-разтоварни работи и строително-монтажните работи.
Ще се извършват при спазване на изискванията на Наредба №12 от 2005г. за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро- 
разтоварни работи.

Начините на извършване на товаро-разтоварните работи ще се избират, така че да 
осигуряват предотвратяване, намаляване или ограничаване на риска за безопасността и 
здравето на работещите. Товаро-разтоварните работи и временното приобектово 
складиране ще се извършат така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, 
преобръщане или падане.

Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички 
видове СМР / които ще приложим и при изпълнението на тази поръчка/, имаме разработени 
и внедрени следните видове системи, за които имаме и издадени сертификати:

>  ISO 9001:2015 -  за внедрена система за управление на качеството : 
удостоверяващи възможността на участника да упражнява йътрешно фирмен контрол за 
качеството на извършваните дейности в строителството . 1  { \

> OHSAS 18001:2007 -  за внедрена система зв здравословни и безопасни 
условия на труд в строителството : удостоверяващи възД^жностт^ на участника да 
упражнява здравословни и безопасни условия на труд . 3аЛичена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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основание чл. 23 от ЗЗЛД
ISO 14001:2015 -  за внедрена система за опазване на околната среда : 

удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за 
опазване на околната среда .

7. Взаимодействие със заинтересованите страни в етапа на 
подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и 
въвеждане обекта в експлоатация.

Комуникация на Изпълнителя със заинтересованите страни в етапа на подготовка на 
строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация е 
свързана с различни участници в процеса -  Възложител, Консултант/Строителен надзор,' 
всички компетентни органи свързани със съгласуването и одобрението на проектната 
документация, доставчици на технологичното оборудване, доставчици на строителни 
материали, компетентни органи свързани с въвеждането в експлоатация, местното 
население и др.

В етапа на подготовка на строителството и доставка на материали :

Ще се организира първоначална среща, на която ще се разясни схемата на работа, 
предвидените за изпълнение дейности, ще се уточнят въпроси, свързани с осигуряването на 
достъп до обекта и др. Ще се предостави план-график за изпълнение на работите. 
Периодично ще се организират срещи, на които ще се обсъждат текущи въпроси, свързани 
с изпълнението на поръчката. На срещите ще присъстват Възложител, Строителен надзор, 
Изпълнител, Проектант, осъществяващ авторски надзор, както и представител на 
заинтересована страна, в случай на завяване на интерес.

Преди започване на строителните работи ще се извърши Откриване на строителната 
площадка и определяне на строителна линия и ниво - извършва се от лицето, упражняващо 
Независим строителен надзор за обекта, което се удостоверява с подписване на Протокол 
образец 2 за откриване на строителната площадка. Ще окажем пълно съдействие на 
Независимия строителен надзор при издаването и подписването на Протокол образец 2.

Комуникацията с експлоатационните дружества на инженерните мрежи ще се 
извърши писмено с уведомително писмо за предстоящото започване на СМР. Съвместно с 
представители на съответните дружества Изпълнителят ще се запознае със 
съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на 
извършваните работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са 
посочени в предадените му от Възложителя документи.

Ще бъде поставена информационна табела за уведомяване на местното население за 
продължителността на СМР.

В етапа от строителството:

Взаимодействието със Строителния надзор, Проектанта, осъществяващ авторски 
надзор, както и с представители на Възложителя, заинтересовани страни или одитиращи 
органи ще бъде осъществявано чрез техническия ръководител.

Комуникацията между Изпълнител и Възложител ще се изразява в постоянна
информираност, провеждане на конструктивен технически диалог,/прозрачност и
насоченост към разрешаване на възникнали проблеми при реализацията на строителния
процес. Техническият ръководител своевременно ще уведомява Възложителя за всички
възникнали в хода на строителният процес технически дпоблеми с оред  тяхното
разрешаване. При поява на условия различни от посоченит^jb_ праеутд; техническия
ръководител ще потърси проектанта, консултанта и възлов _ , i
r  r  F * Заличена информация, на
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съгласуване на дейностите по изпълнението на строителството с тях. Ако се налагат 
съществени изменения те ще бъдат отразявани от Проектанта в заповедната книга на 
строежа и след документирането им стават задължителни за изпълнение от строителя.

Отговорен за изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на 
работите е техническият ръководител. Той организира и отчита работата, като изготвя и 
екзекутив за изпълнените. Техническият ръководител отговаря и за навременното вземане 
на необходимите проби от лаборатории.

Ще участваме във всички организирани срещи за напредъка, като ще изготвяме 
отчети при необходимост. На срещите се предвижда да присъстват и представители на 
други заинтересовани страни -  местно население, с цел разяснение и потушаване на 
социално напрежение. На срещите ще се представя следната информация:

• изпълнение на задълженията по договора;

• администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други;

• финансовото състояние на договора за строителство - отчет за изразходените 
средства и прогноза за оставащия период;

• екипа на строителя;

• проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 
предложени и /или предприетите действия за решаването им;

• друга информация.

Нашето намерение е да осигурим ефективна координация между страните, когато 
има вероятност някои ситуации да станат критични и да застрашат изпълнението на ^ c t 
дейностите. < ^

Ние като Изпълнител няма да допуснем риск от забавяне или проваляне на проекта
поради неадекватна комуникация с другите участници в процеса на изпълнението му. |  °
Нашият екип ще поддържа през цялото време на изпълнение на проекта адекватна и о ^
своевременна комуникация с всички други участници в процеса. "Ц" 5

£ сиЛипсата на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна информация 03X

mm _

хотносно рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подценяване на j  го
ролята и значението на различните заинтересовани страни. s  °

Нашето намерение е да осигурим ефективна координация между страните, когато ^ g 
има вероятност някои ситуации да станат критични и да застрашат изпълнението на 
проекта. Тази дейност следва да се изпълнява постоянно и да се документира по начин, 
който ще позволи лесна проследяемост на развитието на проблемите, които биха могли да х 
възникнат в хода на работата по подготовката на инвестиционните проекти и § 
строителството.

• Изпълнителят и Консултанта-Строителен надзор имат свободен и 
своевременен достъп до строителната площадки и места.

• Всички страни, свързани с изпълнението на проекта си сътрудничат за 
гладкото и своевременно изпълнение на дейностите;

• В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на 
проекта, няма да настъпят съществени промени.

Своевременно ще бъде информирано местното население, в случай на налагане на 
спиране на комунално-битовите услуги или при други възникйали ситуацш

В етапа на въвеждане обекта в експлоатация:

За изготвянето на документацията, свързана с въвеждане в ексг|лоат|ация, ние ще 
въведем условия и ред за съставяне на необходимите актове и псютоколи за vc/гановяване на 
обстоятелствата при подготовката, започването и изпъл! Заличена информация, на го са

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. Ще се 
съставят и подпишат от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За 
своевременното им съставяне отговорност ще носи техническият ръководител.

Удостоверяването на обстоятелството, че вложените строителни продукти при 
изпълнение на СМР удовлетворяват основните изисквания към строежа в продължение на 
икономически обоснован период на експлоатация, отговарят на съответните технически 
спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба ще 
става чрез декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие.

На обекта ще бъде съхранявана заповедна книга от Изпълнителя във временния офис 
на обекта. Същата ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на 
представители на Възложителя. Проектанта и Държавните контролни органи.

Ще извършваме всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба. 
Ще спазим всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи 
европейски и международни такива технически еталони в строителството.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се 
изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с протоколи. Отговорник 
при изпълненията на изпитванията ще е контрол качество.

8. Мерки за намаляване на затрудненията на ползвателите при 
изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР на настоящия обект ще е свързано с обичайните отрицателни 
въздействия - прах, шум, строителни отпадъци и др. съпътстващи ремонтни работи от този 
вид, но те ще са временни (в рамките на строителния период), краткотрайни и 
локализирани, и без кумулативен ефект.

Известни са ни ограниченията и затрудненията, които възникват при изпълнението 
на този вид ремонтни дейности, произтичащи от обстоятелството, че се извършват в 
условията на учебен процес. Това е утежняващо обстоятелство както за изпълнителя, така и ' 
за учители и ученици, но в „Райкомерс Конструкшън^ЕАД има изработени и проиграни 
при предишни подобни обекти мерки за намаляване затрудненията на живущите и 
посетителите в училището.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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М ярка С ъщ ност Цел О чакван ефект О тговорн ик

Преди започване на 
строителството

Разяснителни дейности: 
Намиране, съгласуване и изграждане на временна 
площадка за организиране и осъществяване на нормален 
работен процес: Осъществяване на контакт с всички 
държавни и общински органи, свързани с безопасни 
условия на труд, пожарна безопасност, полиция и др:

Осигуряване на 
непрекъснат достъп на 
ползвателите на целевата 
зона; Предотвратяване на 
рисковете за живота и 
здравето на хората

Гарантиране на 
безопасността, удобството 
и предпазване от социално 
напрежение.

Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от ограничаване на 

движението

Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще 
бъде ограничено до минимум; 
Доколкото е възможно ще се използват съществуващите 
възможности на преминаване, вместо да се създават нови 
такива;
Специално внимание ще се обърне на обозначаването, 
сигнализирането и ограничаването на достъпа до опасни 
райони в и около площадката чрез временни огради и 
указателни табели;

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
гарантиране максимално 
ниво на достъп до 
собствеността му и 
ограничаване на трафика.

Предотвратяване на 
задръствания по улиците.

Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от шум

Това неудобство не може да бъде избегнато, а само 
сведено до минимум, необходимите процеси с високи 
нива на шум ще се изпълняват в предварително уговорен 
интервал от време. Не предвиждаме работа през нощта. 
Разполагаме със собствена ремонтна работилница и 
квалифицирани специалисти, които редовно проверяват 
изправността на машините. Това също допринася за 
намаляване на това неудобство. В случай на по-голям 
шум от допустимия нашият персонал е оборудван и ще 
работи с антифони, а граждани няма да бъдат допускани 
в близост до строителната площадка. 
Запознаване на работещите на обекта с Наредбата за 
обществен ред в община гр.Кубрат. 
Изготвяне на транспортен план с маршрутите за 
движение на обслужващия строителството товарен 
транспорт, който се съгласува с общинските структури. 
При преминаване през населените места ще се спазва 
ограничението на скоростта на движение. 
Недопускане и/или ограничаване до минимум работата 
на празен ход на транспортните и строителни машини.

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
гарантиране допустими 
параметри на шума.

Запазване спокойствието на 
местното население и 
намаляване на шумовото 
замърсяване.

ft А
Заличена информация, 

основание чл. 23 от 3 3 /---- -— --- -----Я-------

Технически
ръководител
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Намаляване затрудненията 
от запрашеност

В случай на получаване на голяма запрашеност ще бъдат 
предприети мерки за оросяване с вода. 
Материалите, генериращи прах ще транспортират в 
закрити контейнери или покрити със защитна мрежа. 
Пакетираните прахообразни продукти (цимент, гипс 
прахообразни лепила и др.), ще се разтоварват и 
съхраняват, така че да не се наруши опаковката им и да 
се предотврати разпиляването им. 
Изпълняване на прахобразуващи процеси на 
определените за целта места 
Осигуряване на добра вентилация на опасните места 
Третирането и транспортирането на отпадъците 
(излишните земни маси, строителни отпадъци) се 
извършва на мястото за депониране по определен 
маршрут за транспортиране; 
Забранява се движението по пътищата на строителни 
машини с непочистена ходова част и замърсяването на 
пътното платно и съоръжения с кал и други 
отпадъчни материали 
Превозването на насипни материали се извършва с 
изправни транспортни средства с предпазни платнища 
Битовите отпадъци се събират в контейнер, 
разположен на строителната площадка_________________

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез
гарантиране допустими 
параметри на
запрашеността.

Липса на запрашеност Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 
околната среда-А) 

Недопускане изнасяне на 
строителни отпадъци по 

регионалната пътна мрежа

При извозване на строителни отпадъци камионите ще 
бъдат покрити (в случай на необходимост -  дъжд, силен 
вятър), а гумите им измивани (при необходимост) за да 
не бъде замърсена регионалната пътна мрежа.

Да намали дискомфорта на 
местното население чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда.

Чиста околна среда. Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 
околната среда-Б) 

Недопускане на отъпкване, 
замърсяване и 

разрушаване на 
естествените терени в 

близост до строителните 
работи в т.ч. и 

прилежащите към обекта 
дървесни видове

Не се позволяна изместване, отсичане, обезобразяване, 
нараняване или разрушаване на дървета или храсти без 
специално разрешение от длъжностните лица. Никакви 
въжета, кабели или табели няма да бъдат завързвани или 
закачани на съществуващи близки дървета с 
ограничаваща цел.

Да намали дискомфорта на 
местното население чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда

Чиста oko îh^  среда

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД

Технически
ръководител

Заличена информация, на 
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Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 
околната среда-В) 

Осигуряване на химически 
тоалетни и постоянното им 

обслужване

Ще бъдат поставени необходимия брой химически 
тоалетни за повишаване хигиенно-битовите условия на 
труд на работещите. Те ще бъдат периодично почиствани 
със специален препарат, който не съдържа опасни за 
околната среда и отровни за човека химични вещества и 
не позволява развитието на вредни микроорганизми и 
гризачи.

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда.

Чиста околна среда Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 
околната среда-Г) 

Осигуряване събирането и 
извозването на битовите и 
строителни отпадъци на 

определените за това места 
и поддръжка на хигиена на 

строителната площадка

Генерираните на строителната площадка битови 
отпадъци ще се събират в контейнери, които се извозват 
от съответните местни служби. Няма да бъде допускано 
палене на отпадъци на строителната площадка. 
Потенциално запалими материали се съхраняват отделно 
от останалите, докато могат ла се отстранят от обекта и 
да се изхвърлят на подходящо място.

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда.

Чиста околна среда. Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 

околната среда- 
Д)Опазване на 

атмосферния въздух

През цялото време на изграждането на обекта, ще се 
следи да не се образува прах, включително и през 
неработно време, през почивни и празнични дни.Всички 
места, засегнати от дейностите по изграждане на обекта, 
ще се омокрят с вода или третират с препарати за 
намаляване на праха. Не се разрешава метене на сухо.

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда.

Чиста околна среда. Технически
ръководител

Намаляване затрудненията 
от замърсяване на 

околната среда* 
Е)Възстановител н и 

дейности след 
приключване на 

строително-монтажните 
работи

Цялостно почистване на строителните отпадъци; 
Възстановяване на всички получили се в процеса на 
работа дефекти по настилки, залени площи и др. 
Освобождаване, почистване и възстановяване на 
временната строителна площадка.

Да намали дискомфорта на 
ползвателите чрез 
недопускане замърсяване 
на околната среда.

Чиста околна среда. Технически
ръководител

ОСНОвание
Заличена ииФ0^ оТзЗДД
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Контрол при изпълнение на посочените мерки
Контролът и изпълнението на посочените мерки е ежедневен и се осъществя от 

техническия ръководител на обекта.
Изпълнителят ще наблегне на действия и мерки, както и ще вложи ресурс в посока 

превантивност/предварително осигуряване на непроявление на отрицателно влияние на 
строително-монтажния процес, повече отколкото да се взимат мерки за преодоляване на 
последствията от неизпълнението на предвидените мерки. Техническият ръководител ще 
има задължението да контролира и съответно да взима решение какви мерки да се 
предприемат или пък променят. В целия този процес ще участва и представител на 
Възложителя.

Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен контрол на целостта и 
изправността на всички гореописани съоръжения и изпълнението на мерките, с цел 
максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и възпрепятстване 
на ползвателите.

Контролът и изпълнението на посочените мерки ще се извършва чрез постоянно 
наблюдение на мерките от членовете на инженерно-техническият екип на обекта, 
изпълнявайки следните дейности:

1. ръководене на процеса чрез предварително плануване.
2. анализиране на строителната обстановка.
3. спазване на нормативните изисквания и указания на Възложителя.
Всеки ден техническият ръководител ще има контакт с ползвателите в целевата зона 

и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на следващия ден. Ползвателите™ 
ще бъдат уведомявани за настъпили промени в организацията на безопасно преминаване- 
около и на строителната площадка.

Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес 
върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора

Мониторингът е цялостен преглед на дейностите на фирмата, с който се цели да се  ̂
оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи уверение, чег 
контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във 
времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални мерки.

Видът мониторинг, който ще се използва за нуждите на изпълнение на проекта е 
вътрешен. Той акцентира основно върху:

- Спазване на срокове
- Разпределение на наличните ресурси
- Анализ и контрол на изразходваните средства
- Изпълнение на задачите
- Възникване на непредвидени обстоятелства
- Предлагане на промени
- Внасяне на своевременни корекции, както и върху установяване на действителни*/ 

напредък в изпълнението на проекта
- Вътрешния мониторинг е ежедневна дейност на експертите от екипа за управление 

на проекта

Основни инструменти на мониторинг са: г
изпълнението на

- Проверка на документация
- Проверка на място
При извършването на мониторинг се следи за нап^еЬъка в 

дейностите в съответствие с одобрения проект, структупа N4 упоавле^ие. пълнота и 
качество на техническата документация, оценка на напредт Заличена информация, на е,

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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свързани с мерките за намаляване на затрудненията за ползвателите в целевата зона, обект 
на интервенция, при изпълнение на СМР.

Основни видове контролни механизми са:
- Превантивни -  предназначени да попречат за възникване на нежелани събития
- Разкриващи -  чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития
- Коригиращи -  предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани 

събития

..Райкомерс Конструкшън“ЕАД декларира, че разполага с необходимите ресурси 
/финансови и човешки/, за изпълнението на мерките за намаляване на затрудненията за 
живущите и ползватели в целевата зона» обект на интервенция, без да се налагат 
допълнителни средства от страна на Възложителя. Всички дейности, необходими за 
намаляване на затрудненията за ползвателите на целевата зона, обект на интервенция са за 
сметка на фирмата изпълнител.

9. Описание на мерките за предотвратяване забавянето на 
изпълнението поради лоши атмосферни условия, необезпеченост на 
процеса с кадри, техника и други.

При изпълнение на някои видове СМР, които позволяват работа при неблагоприятни 
атмосферни условия, продължителността на въздействие на неблагоприятните климатични 
условия върху работниците може да се намали чрез въвеждане на регламентирани почивки 
по време на работа, с подходящ физиологичен режим на труд и почивка.

При изпълнение на строителните дейности ще се предприемат нужните мерки *в 
екстремни климатични условия да съхранят и защитят живота и здравето на работещите^ 
хора, както и да не извършват видове СМР. които могат да бъдат компрометирани^ 
вследствие на това.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 
(обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.), за работните места на открито, работодателите са длъжни да 
предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни 
атмосферни условия. За работещите на открито при много ниски и високи температури 
(средно дневни температури под +10 °С и над +30 °С) се осигурява:

- специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ и дъжд 
(термични облекла, обувки, боти, ръкавици), съгласно Наредба № 3 за минималните/ 
изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични] 
предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

- топла храна и напитки при ниски температури;
- разхладителни и ободряващи напитки при високи температури.
За някои видове работи на открито, в съответствие с оценката на риска, не се 

изключва и временното им преустановяване.
На основание чл. 16, т. 7 от Наредба № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи (ДВ, бр.37 от 2004г.), работодателят е длъжен да предприеме допълнителни мерки
за  з а щ и т а  н а  р а б о т е щ и т е  н а  о т к р и т и  р а б о т н и  м е с т а  п р и  i 
у с л о в и я .

Съгласно чл. 50, ал.1 на Наредба № 2 извършванетЬ

ебихагопршпт^и климатични

на LM r на открито се
преустановява при неблагоприятни климатични условия Заличена информация,'на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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снеговалеж, силен дъжд и/или вягър, гъста мъгла, през тьмната част на денонощието или 
при прекъсване на изкуственото осветление и др.).

1. Продължителни обилни дъждове
- Следене на месечната и 10-дневната прогнози за времето и планиране на 

възможните видове СМР според атмосферните условия.
- Предвиждане на резерв от време в графика.
- Предприемат се допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места - специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от дъжд.
- Информиране на работниците за резки промени в климатичните условия.

2. Продължителни много ниски/високи температури
- Следене на месечната и 10-дневната прогнози за времето и планиране на 

възможните видове СМР според атмосферните условия.
- Предвиждане на резерв от време в графика. t
- Предприемат се допълнителни мерки за защита на работещите на открити, 

работни места - специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ. ^
- Информиране на работниците за резки промени в климатичните условия.
- Осигуряване на топла храна и напитки при ниски температури.
- Осигуряване на разхладителни и ободряващи напитки при високи 

температури

3. Продължителни и силни ветрове
- Следене на месечната и 10-дневната прогнози за времето и планиране на 

възможните видове СМР според атмосферните условия.
- Предвиждане на резерв от време в графика.
- Предприемат се допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места.
- Информиране на работниците за резки промени в климатичните условия.

4.

персонал.

Аварии на строителната техника
Управление на механизацията само от обучен, правоспособен и инструктир,

- Използване на механизацията само за дейности, за които е предназначена.
- Стриктно спазване на инструкциите за работа с конкретната машина и 

извършване на превантивна поддръжка от оператора.
- Спазване на графика за периодични прегледи от екипите по поддръжка.
- Поддържане на екип за реакция при аварийна ситуация.
- Сключване на договори със специализирани фирми за наем на техника при 

необходимост.

5. Текучество на изпълнителски персонал, голям брой 
назначени/напуснали нови служители

- Поддържане на наличен обучен и правоспособен пеЬ(к>нал.
- Осигуряване на текуща програма за поддъряЦне_^и__ло^Ишаване на 

професионалната квалификация на персонала. Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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- Осигуряване на програма за задържане и развиване на потенциала на 
служителите.

- Управление чрез цели и годишно оценяване и атестация.

6. Кражба на материали и техника
- Предварително планиране на местата за съхранение на техника и материали,
- Осигуряване на складова база и охрана на базата и на отделните площадки за

обекта.

7, Жалби срещу шум
- Организацията на работата фирмата ще е съобразена, така че да не пречи на 

ежедневния ритъм на живот на живеещите в близост до ремонтирания обект. ^  ?  q
- Всекидневно ще се следи за поддържане на реда на строителната площадка. т"
- Строителните работи, които са придружени от шум, ще бъдат съобразени с "  £ 

разпоредбите на „Наредба за обществен ред" на населеното място. * Ц £3
- Ще се следи нивата на шум да не надхвърлят граничните стойности на -е- с; 

показателя шум за урбанизираните територии, отчитащи степента на дискомфорт през s  щпз
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в ^  ^  
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вреднитеХ, s  о 
ефекти от шума върху здравето на населението. Д  g

- Всички възможни конфликтни точки ще бъдат съгласувани с общинските 
власти.

- Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в мерките за информация и 
публичност, за да се информират засегнатите за ползите от проекта.

,

8. Жалби срещу замърсяване на околното пространство
- Организацията на работата фирмата ще е съобразена, така че да не пречи на 

ежедневния ритъм на живот на засегнатите от строителството и да опазва околната среда от 
замърсяване.

- Всекидневно ще се следи за поддържане на реда на строителната площадка.
- Прилагане на предпазни мерки при транспортиране, съхранение и полагане на 

строителните материали. Прахообразните продукти ще се транспортират, разтоварват 
съхраняват на строителните площадки след като се вземат мерки срещу запрашаване.

* Депонирането /изхвърлянето на твърдите строителни отпадъци ще се 
извършва в уплътнени каросерии, покрити с предпазни мрежи или чергила за ограничаване 
запрашването и замърсяването на района.

- Няма да се допускат разливи на горива и смазочни материали.
- Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за действия за 

ограничаване на замърсяването при евентуален инцидент.
- Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в мерките за информация и 

публичност, за да се информират засегнатите за ползите от проекта.

10. План за безопасност при работа

Заличена информация, на 
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Преди започване на строителството, ще бъдат предвидени и всички мерки за 
гарантиране безопасността на работещите, както и всички мероприятия, предвидени по 
част „План за безопасност и здраве7’.

По време на изпълнение на строителството ще отговаряме за изпълнение на План за 
безопасност и здраве /ПБЗ/, и ще си сътрудничим с Възложителя, като ще се съобразяваме с 
неговите основателни искания и/или предписания.

На Строителния надзор ще бъдат представени всички законово необходими 
документи по време на строителството.

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

На обекта ще бъде въведена "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен ' 
и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана,' ш ^ -1  
одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната' ^  
Политика и Министерство на Здравеопазването.

При изпълнение на СМР ще изпълним всички изисквания за безопасни условия на 
труд и ще предвидим необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки о 
и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда. . х  §

N S (1)
го S

Работа с машини £ го
------------------------  =г йS о с; -J-
1. Работниците които обслужват и управляват машините трябва да бъдат ™ g 

снабдени с инструкции съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията ;> 
на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено 
натоварване и допустимата скорост на машината и др.

2. Преди да започне работа със земекопни машини, участъкът в който ше се 
работи, трябва да се почисти от дървета, пънове и остатъци от метални конструкции, които 
могат да попречат машините и да причинят счупване или обръщане.

3. Не се разрешава на автокрановете да работят на терен с наклон по-голям от
7%.

4. Прегледа и ремонта на механизмите, става при спуснато положение hi 
стрелата или коша на багера, като работниците работещи на стрелата, трябва да бъдат 
обезопасени с предпазни колани.

5. Зимно време не се допуска подгряване на двигателя на машината
6. Не се разрешава излизането от багера по време на движение
7. Не се допуска внезапно даване на контра при въртене на багера
8. Не се допускат помощни работи при работния обсег на багера през време на 

работа на същия
9. При товарене пръста на камион, същият трябва да бъде паркиран така, че 

лъжицата на багера да не минава над кабината на камиона
10. Не се допуска преместването на багера с пълна кофа
11. Не се допуска багера да работи в непосредствена бризост под далекопроводи 

на високо напрежение, без предварителни мерки за обезопасяване или изключване на 
захранването I /

12. Забранява се монажът на елементи, чиито скоби, кук£, конзоли нг са годни за 
сигурно закачане \  |

Заличена информация, на
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1. Всички електромотори, електрически съоръжения, вибратори и други, трябва 
да се поддържат в пълна изправност и да са добре изолирани или защитени, така че да не е 
възможно докосването до изолирани тоководещи части

2. Всички части на електрически инсталации, намиращи се под напрежение, са 
закрити, а кото проводници се употребяват изолирани, а не голи жици, поставени на високи 
места

3. Всички електропроводници до бетонобъркачните електропомпи, вибратори, 
елинструменти и други, да бъдат с гумирани изправни кабели. За предпазване от повреди, 
ел. проводниците трябва да бъдат на стойки или пък занитени с тръби или други подобни. 
Елетрическите прекъсвачи, шалтери се снабдяват с предпазни кожуси съгласно 
изискванията на Правилника за устройство на ел. уреди, поставят се в шкавчета и се 
заключват.

4. Да се следи постоянно за изправността на ел таблата, прекъсвачите, ^ ^  
предпазетилите, ел двигателите, проводниците, кабелите и тяхната изолация. §  гп

5. Включването и изключването на ел ток от мрежата, да става посредствои_, пз о 
изправни и добре изолирани включватели(прекъсвачи). При всяко констатиране на . а. 
неизправности да се прекратява работа с тях -е- с;

6. Поставянето на ел проводници, апарати и електромашини, направата на s  си 
електропроводи, поправяне на фасонки да става само при изключен ток. Изключването на х  х 
тока да става така, че да не е възможно включването му без знанието на лицето, което g  g 
работи в електрическата мрежа , \  §  5

7. При включването на ток посредством прекъсвачи -  шалтери, при пускането\ 00 °
на бетонобъркачки, вибратори и други, работниците винаги да си служат с лични ^
предепазни средства, с гумени ръкавици и с гумени здрави ботуши. Дръжките на i  Ч
бетонобъркачките, вибраторите и други, да бъдат изолирани с гумени маркучи. of ™

=т к 
ПЗ о

CL гм О .
“0" ^1. Всички ел. машини да се обслужат само от способни машинисти. ^ j

2. Обслужването на машините от временните работници и други пз s  
неправоспособни лица е абсолютно забранено. ^

3. Да не се допускат външни лица в района, където са разположени ел. ^  °  
машините. т о

4. Да не се допуска до работа машиниста и работника, ако са употребили 
алкохол.

5. Да не се пускат ел.машини в действие преди да бъдат извършени пусково 
наладъчни работи и издаден пусков протокол подписан от лицензирана пусково-наладъчна 
лаборатория.

6. Да не се извършва прикачване на тоководещата линия, без писмено 
разрешение от съответното управление "Енергоснабдяване”.

7. Главния кабел трябва да бъде поставен на дървени стълбове с височина най- 
малко 4 м., а на места, където се пресичат пътища, стълбовете трябва да бъдат по високи с
0,50 м., от изискуемите норми за товарни коли и други превозни средства.

8. Ел. таблото трябва да се постави до самия източник на енергия -  трафопост. В 
случай на избиване на тоководещия кабел, линията да бъде изолирана, а ав&рията остранена 
без рискове. [ \ /  Л

9. Всички връзки между кабелите на ел. лининтй да бъдат направени от 
правоспособно лице и добре изолирани с изолирбанд и изолациойно плат но.

10. Всичи табла да бъдат покрити, като над тя: _ , г
Заличена информация, начерна мушама.
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11. Таблата да бъдат заключени с катинари така, че да не може да се пипа в тях от 
случайни хора.

12. При бурно време и гръмотевици, всички хора да бъдат изтеглени на 100 метра 
от ел. съораженията и таблото до трафопоста изключено.

13. По време на валежи с ел. съораженията да не се работи.
14. Пред всяко табло, прекъсвач и ел. машина да бъде поставена дървена скара, 

постлана с диелектрично килимче.
15. Машиниста при работа трябва да стъпва върху килимчето, след като е обут с 

диелектрични боти, а на ръцете е поставил диелектрични ръкавици. Същото се отнася и при 
работа с ел. таблото.

16. При изгаряне на предпазител или друга авария в пусковото ел. табло към 
отсраняването на повредата се пристъпва след изключването на главното табло и 
заключването му. Добре е да бъдат взети и предпазителите.

17. При отсраняването на аварията машиниста освен до тук упоменатите^ 
предпазни мерки, трябва да си служи с изолирани клещи и изолирана отверка.

18. При авария, чието отстраняване не е по възможностите на машиниста, 
своевременно да се сигнализира на енергитика, а работата с ел. съораженията да се спре. На 
временните работници да се намери работа до свързване на ел. енергията. d

19. Прикачването на трафопоста да се извършва винаги от натоварено от най- ^ ф 
близкото управление „Енергоснабдяване" лице. ч ™

пзX

=Г
пз

х
CL) 0320. Да не се допуска преминаване върху кабела с ръчни колички, каруци и друго  ^ m■ «с о

средства, които биха могли да го наранят. с;
21. При забелязване на напукан кабел, този участък от него да се замени със м 

здрав такъв.
22. При всеки монтаж и демонтаж на помпите да се внимава, дали заземителните 

въжета са завити за съответните болтчета.
23. Самото заземяване и зануляване да се извършва само под ръководството на 

енергитика.
24. Ако енергията се произвежда от ел. агрегат, той да се обслужва от 

правоспособен машинист.
25. В близост с него, да не се пали огън, да не се подгрява с огън или лампи.
26. В съседство с ел. агрегата, да не се държи нафта повече от колкото е 

необходимо за една машиносмяна.
27. До ел. агрегата също да има поставена дървена скара с диелектрично 

килимче.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С МАШИНИ НА ОБЕКТА :

Работници, които обслужват и управляват машините ще бъдат снабдени с 
инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на 
сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено 
натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

При изпълнението на обекта се забранява ползването на агрегати, машини и 
инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ - m.VI, т.1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАН^ НА ОБЕКТА :

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Също 'о ще се извършва с 
пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи\пЬжарог<1Сит£лни средства.

Пушенето и паленето на огън ще става на определ. Заличена информацИЯ/ на ™
места.
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В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др.
На строителната площадка ще се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с

пясък.
На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими 

материали ще се осигурят пожарогасители, съд с вместимост 200 л, вода и кофа.
Преди започване на работа в опасни участъци ще се изключи захранването.
В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в 

пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които 
работи.

Територията на обекта редовно ще се почиства от горими отпадъци.
При започване на строителството ще се провери изправността на пожарните кранове< ^ 

в района. —2щ
Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните-: 

кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще ' 
се поддържат винаги свободни.

Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и 
паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уред». 
съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. щ

На видно място на строителната площадка ще се поставят табели с телефонния^ х 
номер на противопожарната охрана. ™
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ;
На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение 

на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни 
превозни средства и на пешеходци.

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки 
при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за 
сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или 
на границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост -  
и светлинни сигнали.

За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени приходни 
мостчета, които се осветяват през тьмната част от денонощието.
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Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват за:
• приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;
• преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;
• кратък отдих;
• нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;
• медицинско обслужване;
• осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.) 
Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен

има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични 
агенти. л

Местата за хранене се разполагат на разстояние до 500 ш Л т най-отдалеченото 
работно място на строителната площадка. /

Строителните отпадъци се съхраняват по подходяпА нрчин на (специално оборудвана 
площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението й, конкретните 
дейности по управление на отпадъците и отговорните ли Заличена информация, на

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР. се ограничава по подходящ
начин.

Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат 
на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за 
временна организация и безопасност на движението.

Класификация на опасностите
Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на предвидените 

строително-монтожни работи:
□ Падане от височина;
□ Неправилно стъпване и нараняване;
□ Пресилване; -
□ Прегазване от машини; *
□ Поражение от машини;

Други опосности:
- Преобръщане или проподане на машини от строителната механизация;
- Отводняване на изкопи.
Строителят трябва да предприеме, а Координаторът по безопасност и здраве/КБЗ/ да 

контролира следните конкретни, основни организационни и технологични мероприятия:
1. Целият обект се защитава против достъп на лица, като задължително се 

осигурява охрана и наблюдение на обекта.
2. След всеки проливен или продължителен дъжд, техническия ръководител 

проверява състоянието на скатовете и изградените съоръжения преди започване на СМР;
3. Забранява се оставянето на елементи във вертикално положение без 

укрепване;
4. Не се допуска промяна на технологичната последователността и начина на 

извършване на видовете работа;
5. Строго да се съблюдава последователността на изпълнение на строителните 

работи;
6. При извършване на изкопни и монтажни работи се поставят ограничители за 

движението на строителните машини към ръба на откоса и се осъществява постоянно 
наблюдение на състоянието на ската.

7. Не се допуска извършване на работи, създаващи силни вибрации, като 
използване на машини, създаващи контактни напрежения над пределно допустимите;

8. Монтирането на кофража и бетонирането на монолитните части на 
съоръженията се извършва от обезопасени и стабилни работни площадки:

9. Забранява се оставянето на вертикално или наклонено положение на кофраж, 
преди укрепването му;

10. Забранява се монтаж на елементи при силен дъжд, гръмотевична буря, при 
гъста мъгла и при вятър със скорост над допустимата за съответната механизация или 
операция:

11. Забранява се складирането на насипни материали с откос по-голям от ъгъла 
на вътрешно триене;

12. След приключване на работа, лицата, работещи с машини, се задължават да 
ги оставят в състояние, което изключва възможносста за пускане или привеждане в 
движение на същите; , j

13. При изпълнение на СМР се изгражда реперна мрежа за наблюдение и 
непрекъснат прецизен контрол на изпълнение на съответните видовЬ работи:

14. Профилактичните мерки за предотврътяване на \^варийнр|те j ситуации
включват: Заличена информация, на

• стриктно съблюдаване на правилата по техника на __ __ п п
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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• извършване на първични и периодични инструктажи на работниците;
• спазване на технологичните изисквания за изпълнение на СМР;
• извършване на наблюдения за състоянието на терена и съоръженията:
• спазване на противопожарнините изисквания съгласно Наредба №2 ПСТН;
• предварително заснемане и извършване на наблюдения за състояниието на 

съществуващи комуникации и тръбопроводи;
• осигуряване на необходимите средства и механизация за извършване на 

аварийно-спасителни работи;
• осигуряване на необходимите средства за оказване на първа помощ на 

пострадали работници.

Инструкция за безопасна работа ' ™
Техническите ръководители за всяка част ще бъдат инструктирани за правилата и <£ т ,_

специфичните изисквания на територията на обекта и ще им бъдат дадени инструкции в" 1- ь /  
писмен вид, с които те ще запознаят рабонтиците и ще отговарят при идването на нови - ^  сп 
работници за обекта, да бъдат инструктирани навреме. о ^

1  5си X XВъв връзка със специфичните изисквания за безопасност на труда при изпълниние на^\
строително-монтажните работи да се спазват следните изисквания: > ^ S

1. Насочването на самосвалите при движение на заден ход да се извършва от s  °  
сигналист, специално обучен и инструктиран за тази цел. Да се поставят ограничители за $  о 
крайно положение на движение на машините на заден ход; _

2. Движението на строителните машини да се извършва извън зоната на 
естественото срутване на откосите и на разстояние не по малко от 1,00 м от горния ръб. х__ 
съгласно Правилника за безопасност на труда, 1998г; !

3. При преустановяване на работния процес, строителните машини да се го о 
изтеглят на разстояние, по-голямо от 2,00м от края на зоната на естествено срутване на 1. Й 
откосите и да се оставят в състояние, което изключва възможносста за спускане или -©. d 
привеждане в движение; Временниите пътища за движение на машините да се организират i  <и 
съгласно провилника за безопасност на труда. i  х

си
т

пз
СО_ о

Имаме разработени Инструкции за Охрана на труда и техника на безопастност при fj ^  g
работа, които ще се спазват стриктно и при изпълнението на СМР на обекта I/ m °

Провеждат се инструктажи на работниците съгласно Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за' 
инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна защита.

Ежегодно се провеждат профилактични медицински прегледи на работниците. 
Медицинските прегледи се извършват от екип лекари специалисти.

Съгласно Наредба № 3 чл. 23 (1) от 19.04.2001 за минималните изисквания за 
осигуряване на здравето и безопасност на здравето на работещите при използване на лични 
предпазни средства на работното място. Периодично се проверява изправността на личните 
предпазни средства, след което се съставя протокол.

Всички работници получавт лични предпазни средства и работно облекло и 
работни обувки, след което се изготвя протокол.

Съгласно правилника за безопасност и здраве Лтри работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, на всеки обект на фермата се извършва 
ежемесечна проверка за изправността на преносимите ел! инструменти, след което 
резултатите от проверките се вписват в специален дневник. Тези провер ки се извършват от 
лице, което притежава III -  квалификационна група по ел. < валичеНа информация, на

Забранява се допускането до работа на лица, които: основание чл. 23 от ЗЗЛД
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- Не са назначени в съответствие с изискванията;
- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
- Не са снабдени или ползват съответно изискващите се работно облекло, 

обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти:
- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се 

възлага; Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго 
работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи , го 
средства; - ^

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и__ §• 
подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и Ц 
периодични медицински прегледи (обн.. ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65/1991, бр.102/1994год. §" 
и бр.78/2005 год.) ^

Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични^ ^  
предпазни средства в съответствие с Наредба № 11 за специалното облекло и личните I J  
предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993г.) s

На обекта ще се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според го 
правилниците.

Всички видове СМР ще бъдат изпълнени при пълно спазване на ЗБУТ за 
съответните видове работи и всички действащи законови и нормативни разпоредби. Ще се 
спазват и всички указания, предписания от страна на Възложителя и всички контролни 
органи.

Изпълнението на СМР ще започне само след предварително одобрение от страна на 
възложителя и всичи оторизирани контролни органи.

При извършване на СМР стриктно ще бъдат спазвани всичи законови и нормативни 
актове по безопасност, документиране и изпълнение на самите СМР.

Изпълняваните дейности ще отговарят на нормативните изисквания и стандарти 
действащи в Република България и Европейския съюз за съответните видови работи. 
Протоколи и актове по време на строителството ще се съставят в съответсвие с Наредба №
3 на МРРБ от 31.07.2003 г. Изпълнените работи ще се приемат съгласно ЗУТ и Наредбите 
към него, доклади на консултанта/строителният надзор.

Приложения:

Линеен график за изпълнение на обекта - ПрилоЬкение 2

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД

Ив^н Моллов 
Изпълнителен директор
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НАИМЕНОВАНИЕ

Приложение 2 - Линеен календарен график - "СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ '
Мярка К-ао

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ 

НА СОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.КУБРАТ""

1) Дейност: Подписване на Протокол образец № 2
2) Дейност: Подготовка на строителната площадка

Duration Start Finish

240 d Tue 01,05.18 Wed 26.12.18

Resource Names

id  Tue01 05.18 Tueoi.05.18 Техническиръководител-лекавтомобил
2Bd wed 02.05.18 Mon 19,11,1$ Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на 

универсален багер, четирима работника: Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, оградни пана, ръчни инструменти

3) Дейност: Доставка на материали ад d Mon 07.05.i8 Tue о41218 Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на 
универсален багер, четирима работника: Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, ръчни инструменти

4) Д ейност: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Мярка за енергоспестяване M l: Топлоизолиране па външни стени
Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол Юсм m2 1,103,7f 
Д -0 ,030 W/mK/  по фасадни стени на корпус №2 -  полагане на бетонконтакт, 
лепило, топлоизолация Юсм, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, 
мрежа, външен ъгъл с мрежа, водоо
Полагане на силикатна нано-мазилка, цвят 2  /бял/ по стреха, рамки на прозорци и m2 201 .89 
съществуващи архитектурни елементи на корпус №2

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол Юсм m 2  1,475.71 
/1=0,030 W/mK/ по фасадни стени на корпус №1 и корпус №3- полагане на 
бетонконтакт, лепило, топлоизолация 1 Осм, дюбелиране на външна 
топлоизолация, шпакловка, мрежа, външен ъгъл с м
Полагане на силикатна нано-мазилка, цвят 2  /бял/ ло стреха, рамки на прозорци и  m 2  4 9 8 . 17  

съществуващи архитектурни елементи на корпус Л»1 и корпус №3

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол 5см m2 535.90 
/1=0,032 W/mK/ по вече изолирани фасадни стени на корпус №1, с цел 
изравняване и уеднаквяване с новоположената - полагане на бетонконтакт, 
делило, топлоизолация 5см, дюбелиране на въ
Направа на топлоизолация EPS 2см /1=0,032 W/mK/ на корпус М>2 - външно м’ 509,46 
"обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни 
стени от експандиран пенополистирол Широчина на ивицата 0 2м

Направа на топлоизолация EPS 2см /1-0,032 W/mK/ на корпус Л®1 и корпус №3- м1 1,090.8.“
външно "обрьшане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по 
външни стени от експандиран пенополистирол Широчина на ивииата 0 2м.

Доставка и монтаж на еластична дилатационна фуга между корпусите м' 68,50

223 d Thu 17-05.18 Tue 25.12.10 

159 d Wad 23.05,18 Sun 28,10.18

55 d wed 23.05 18 Mon 10.07.18 Екип: Топлоизолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

12 d sat 02 06,18 Wed 11,07.18 Екип: Топлоизолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

70 d Tue 31.07 is Mon o8.io.i8 Екип: Топлоизолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат» перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

25 d Fn 10.0818 Sat 20.10.18 Екип: Топло изолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

го d Tue oe.io.i8 sun 28.10.18 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника,Оборудване-ел,агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

12 d Sat 26.05.18 Wed 04.07.18 е к и п ;  Топлоизолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

24 d Frio3.o8.i8 sat 13 io 18 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

12 d wed зо 05.18 Thu 18 ю 18 Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на 
универсален багер, четирима работника: Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, ръчни инструменти

Съпътствайки строително- монтажни работи, свързани с топлииио 
изолиране на външни стени:

Монтаж и демонтаж иа фасадно работно скеле на корпус №2

Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи на корпус №2

m 2  1 ,3 3 4 ,5 *

m 2  1 3 4 .5 8

Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле на корпус №1 и корпус ХгЗ m2 1,824.3*

Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи на корпус №1 и корпус КзЗ m2 1,824.3^

Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади на корпус № 2 преди полагане на m2 1,103.7; 
топлоизолация

Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади на корпус JVbl и корпус Ji'°3 m2 2,011.61 
преди полагане на топлоизолация

Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за мЗ 80.00 
топлоизолиране на фасади. Почистване на обекта

175 d Thu17.05.18 Wed07.11.18

20 d Thu 17 05.18 Mon 23.07.18 Екип: Топлоизолации- дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

12 d sun 20.05.18 Fri 20.0718 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

зо d Tue 24.07.18 Тце0в 1118 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

18d Fri270718 Fri02. t1 .1a Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

12 d тио 22.05 18 Fn 06.07 18 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса 

го d моп 30.07.18 sat 20Ю.18 Екип: Топлоизолации-дванадесет
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни 
инструменти, два буса

leed sat 26 05 is  wed 07.1118 Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на 
универсален багер, четирима работника: Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, ръчни инструменти

Подмяна на дограма

Демонтаж на стара дограма /входна част/ в корпус №3

74 d Sat 26.05.18 Tue 07.08.18

m2 13.50 1 d Fnоз.овив Fri 03.0818 Екип.До грама-четирима работника;Оборудване-ел.агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Демонтаж на входна врата на корпус №3 бр. i.OO id  s a t04.0818 Sat04 08.18 Екип;Дограма-четиримаработника;Оборудване-ел,агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Демонтаж на входна врата на корпус Л'а2 бр I.00 1 d sat 26.05.ie sat 26 0518 ЕкипДограма-четирима работн и ка;Обору дване-ел. агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Доставка и монтаж на нова PVC дограма с пет или повече камери пластмасов m2 13.50 
профил от екструдиран поливинилхлорид, със стъклопакет с едно обикновено- 
отвън и едно нискоемисионно стькло-от вътре U < 1,4 W/m2K, цвят бял

Доставка и монтаж на външна алуминиева врата за входна част на корпус №3 m2 10,90 

Доставка и монтаж на външна алуминиева врата за входна част на корпус №2 m2 8.40

1 d sat04.08.i8 sat 04 0 8 18 Екип:Дограма-четирима работника;Оборудване-ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

id sun 05.08 16 sun os 08.18 Екип:Дограма-четирима работника;Обору дване-ел. агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус 

id  Sun27,05 is sun27.05.18 Екип:Дограма-четиримаработника;Оборудване-ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

1
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НАИМЕНОВАНИЕ

Уплътняване на фуги около прозорци и врата с полиуретанова пяна

Приложение 2 - Линеен календарен график - "СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
Мярка К-во Duration Start Finish Resource Names

35.00 3d Sun27.05.18 Tue07.ds.18 е ки1т:Дограма-четиримаработника:Оборудваве-ел.агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Съпътстващи строително-монтажни рабопш. свързани с подмяната на 
дограма:

Ри парирано на обрушени подпрозоречни первази 136.60

80 d Sun 27.05.1 в Tue 14.08.18

3d wed оа08.18 Fn ю.08.18 Екип: Дограма-четиримаработника;Оборудване~ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Вътрешно обръщане около нова дограма с топлоизолация , вкл. ъглови профили, м’ 
мазилка, шпакловка

35.00 ed моп 2в os 18 Fn io cs 18 Екип:Дограма-четирйма работника;Оборудване-ел.агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

Вътрешно подмазване на страници на строителни отвори с широчина 0,3Ом и м' 
челно лодмазване с широчина 0,30м след подмяната на прозорци и входна врата 
на корпус №3

Шпакловка по страници на строителни отвори с широчина 0,30м и челно мт
шпакповане с широчина 0,30м след подмяна на прозорци на входна част на 
корпус №3

Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма

35.00 3 d  s a tn .08. i 8 Моп 13.08.18 Екип: Дограма—четирима работника; Оборудване-ел.агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

35.00 3d sat и  ов-18 Моп 13.08.18 Екип: Дограма-четирима работника;Оборудване-ел.агрегат,
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

m3 3.50 3d sun2 7os is Tue 14 08.13 Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на
универсален багер, четирима работника; Оборудване-камнон, 
универсален багер, бус, ръчни инструменти.

37 Мярка за енергоспсстяванс M2: Скатеп покрив с керемиди 20 d Frt 12.10.18 Fri 09.11.18
38 Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 12см за покриви с 

покритие от алуминиево фолио - топлоизолация над покривната таванска плоча 
на корпус №2, включва мрежа за PVC, дюбели, лепило, топлоизолация 12см

m 2 515.35 5 d Fri 1210 18 Tue 161018 Екип:Топлоизолации - пет работника;Оборудване - ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

39 Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 12см за покриви с 
покритие от алуминиево фолио - топлоизолация над покривната таванска плоча 
на корпус №1 и корпус Jf»3, включва мрежа за PVC, дюбели, лепило, 
топлоизолация 12см

Съпътстващи строително- монтажни работи, с върха ни с топлоизолация на 
покрив:

m 2 1,410.0( 15 d 

174 d

Frl 26.10.18 

Sun 20.05.1 a

Fri 09 11 18 

Fri 09.11.18

Екип:Топлоизолации - пет работника;Оборудване - ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

41 Доставка и полагане на пароизолация над покривната таванска плоча на корпус 
№

m 2 515.35 3d Tue 09.10.18 Thu 11.10.18 Екип:Топлоизолации - пет работника;Оборудване - ел.агрегат, 
перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

42 Доставка и полагане на пароизолация над покривната таванска плоча на корпус m 2 1,410.0( 9d Wed 17.10.18 Thu 25.10.18 Екип:Топлоизолации - пет работника;Оборудване - ел.агрегат,№1 и корпус №3 перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

43 Демонтаж на съществуваща обшивка от ламарина но скатен покрив на корпус №3 м' 115.00 6d Fri 03.08.18 Tue 25 00.18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти.
ръчни инструменти, бус

44 Демонтаж на водосточнн казанчета на корпус №2 бр 8.00 4 d Sun 20.05.18 Mon 25.06 18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима 
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус

45 Демонтаж на водосточни казанчета на корпус №1 и корпус №3 ер 25.00 Gd Fri 27.07.18 Tue 25.09.18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима
работника ;Обо рудване-ел. агрегат, перфоратори, в и нтоверти,
ръчни инструменти, бус

46 Демонтаж на водосточни тръби на корпус №2 м’ 110.00 4 d Sun 20.05.18 Mon 25.06.18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима 
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус

47 Демонтаж на водосточнн тръби на корпус №1 и корпус №3 м1 215.00 ed Fri 27.07.18 Tue 25.0918 Екип: Тенекеджийски работи -  трима
работника,Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти,
ръчни инструменти, бус

Доставка и монтаж наводосточно казанче от поцинкована ламарина бр 33.00 6d Tue 17.07 18 Tue 30 1018 Екип: Тенекеджийски работи-трима 
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори винтоверти, 
ръчни инструменти, бус

46 Съхранение и монтаж на водосточни тръби, доставка и монтаж на прикрепващи 
елементи

м1 325.00 6d Tue 17.07.18 Wod 31.10 18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима 
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти, 
ръчни инструменти, бус

50 Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по скатен покрив на 
корпус №3, с ширина на ивицата 80см

м* 115,00 12 d Fri 17.08.18 Mon 08.10.t8 Оборудване-камион, универсален багер, ел.къртач, ъглошлайф, 
бус, ръчни инструменти

51 Г ръмоотвод бр 6.00 15 d Mon28,05.18 Sat 25 08 18 Екип: Тенекеджийски работи -  трима 
работника;Оборудване-ел.агрегат, перфоратори,винтоверти.

52 Извозване на строителни отпадъци от СМР при топло изолиран е на покрив m 3 35.00 174 d Sun 20 05 18 Fri 09.11 18 Екип: Общостроителни работи-шофьор на камион, машинист на 
универсален багер, четирима работника: Оборудване-камион, 
универсален багер, бус, ръчни инструменти.

53 Мярка за енсргоспсстяване М4: Топло и золир анс на под над въздух 207 d Sat 02.06.18 Tue 25.12.18

54 Полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см /Х=0,О35 
W /tnK/ по таван на сутерена на корпус №2 , граннчетц с въздух, вкл мрежа, 
шпакловка, дюбели, топлоизолация Юсм

m 2 452.50 17 d Sat 10.11 18 Mon 2611 18 Екип:Топлоизолации - дванадесет работника;Оборудване - 
ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

55 Полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см /А=0,035 
W/шК/ по таван на сутерена на корпус №1 и корпус №3, граничещ с въздух, вкл 
мрежа» шпакловка, дюбели, топлоизолация Юсм

m 2 633,20 29 d Tue 27.11.18 Tue 25.12.18 Екип:Топлоизолации - дванадесет работника;Оборудване - 
ел.агрегат, перфоратори, бъркалки, ръчни инструменти, бус

58 Актнвна мълниезащитна система със съпътсващи елементи, вкл и 
мълниеприемник

бр 3.00 15 d Sat 02.06.18 Fri 21.09 18 Екип: Електроинсталации -  трима работника;Оборудване - 
ел.агрегат, перфоратори, винтоверти, ръчни инструменти, бус.

57 5) Дейност: Съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. 1 d Wed 26 12 18 Wed 26.12 18 Технически ръководител-лек автомобил
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
(наименование на участника)

T I _ , m _ _ „ Т1 Заличена информация, наи подписано от Иван зачена информация, на Моллов -  ЕГН „ru„„uuou„ „  J „ nn
основание чл. 23 от ззлд основание чл. 23 от ЗЗЛД

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: ЕИК 131458468;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Вас обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО 
ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. 
КУБРАТ“

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 
съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а) ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка 532 517.66 
лв. (петстотин тридесет и две хиляди петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и 
шест стотинки) без ДДС, съответно 639 021.19 лв. (шестстотин тридесет и девет 
хиляди двадесет и един лева и деветнадесет стотинки) с ДДС.

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност 
по настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена за настоящата 
поръчка, се отстраняват от участие в процедурата.

Определената прогнозна стойност по настоящата поръчка се явява максимална по 
процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в 
техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности 
по обществената поръчка.

2. В предлаганата от нас цена също така сме\ включили и всички разходи, 
необходими за качественото и точно изпъ^нрнир нМ лрйнпАгитр п т  пйуиятя на 
обществената поръчка. Заличена ИНформаЦИЯ, H3

основание чл. 23 от ЗЗЛД
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Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата,

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за 
изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в 
договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите 
залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и 
съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни.

Приложение:
1. Образец 4.1 -  Попълнени КСС.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД

Дата: 03.04.2018 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Иван Моллов
. . ! 3 &«ikQM«pc Канструш ъ н ЕАД гр.Изпълнителен директор
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
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КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Описание на строително- монтажните работи Ед. Мярка Кол-во Ед. Цена Обща цена

1 2 3 4 5 6
Мярка iff енергоспестяване M l: Тонлоизолиране на външни стени

1

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол Юсм />,=0,030 
W/шК/ по Фасадни стени на корпус M2 - полагане на бетонконтакт. лепило, топлоизолация Юсм. 
дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, външен ъгъл с мрежа, водооткапващ 
профил, включително полагане на ивици от 20 см (вертикални и хоризонтални ) топлоизолация с 
реакция на огън AI или А2, силикатна нано-мазилка цвят 1 /жълт/ с едрина на зърната 2мм драскана 
CTDVKTVda с антибактериални добавки

m 2 1,103.75 77.80 лв. 85,871.75 лв.

2
Полагане на силикатна нано-мазилка, цвят 2 /бял/ по стреха, рамки на прозорци и съществуващи 
архитектурни елементи на корпус M2

m 2 201.89 14.95 лв. 3,018.26 лв.

3

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол Юсм />.=0,030 
W/шК/ по Фасадни стени на корпус M l и корпус М3 - полагане на бетонконтакт. лепило, 
топлоизолация Юсм, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, външен ъгъл с 
мрежа, водооткапващ профил, включително полагане на ивици от 20 см (вертикални и 
хоризонтални ) топлоизолация с реакция на огън А1 или А2, силикатна нано-мазилка цвят 1 /жълт/ 
с едрина на зърната 2мм драскана структура с антибакгериални добавки

m 2 1,475.72 77.80 лв. 114,811.02лв.

4
Полагане на силикатна нано-мазилка, цвят 2 /бял/ по стреха, рамки на прозорци и съществуващи 
архитектурни елементи на корпус M l  и корпус M3

m 2 498.17 14.95 лв. 7,447.64 лв.

S

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS от експандиран пенополистирол 5см />=0,032 W/mK/ 
по вече изолирани (Ьасадни стени на kodhvc M l . с цел изоавняване и уеднаквяване с 
новоположената - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация 5см, дюбелиране на външна 
топлоизолация, шпакловка, мрежа, външен ъгъл с мрежа, водооткапващ профил, силикатна нано- 
мазилка /цвят жълт/ с едрина на зърната 2мм драскана структура с антибакгериални добавки

m 2

3aj

д

1 ^5 .90  

п и ч е н а  и н

|б8.^0 лв.

ф о р м а ц и

36,816.33 лв.

я ,  н а
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6
Наппава на топлоизолация EPS 2см /Х.=0.032 W/mK./ на к о р п у с  M2 - външно "обръщане" по всички 
прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол. 
Широчина на ивицата 0.2м.

м’ 509.46 38.05 лв. 19,384.95 лв.

7
Наппава на топлоизолация EPS 2см /А,=0.032 W/шК/ на к о р п у с  M l  и к о р п у с  M3 - външно 
"обръщане" по всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени от 
експандиран пенополистирол. Широчина на ивицата 0.2м.

м' 1,090.85 38.05 лв. 41,506.84 лв.

8 Доставка и монтаж на еластична дилатационна фуга между корпусите м’ 68.50 39.95 лв. 2,736.58 лв.

Съпътстващи строително- монтажни работи, свъртай с топлинно изолиране на външни стени:

9 Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле на к о р п у с  M2 m 2 1,334.58 4.95 лв. 6,606.17 лв.

10 Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи на корпус М2 m 2 134.58 2.10 лв. 282.62 лв.

11 Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле на корпус M I  и к о р п у с  M3 m 2 1,824.34 4.95 лв. 9,030.48 лв.

12 Доставка и монтаж на фасадни предпазни мрежи на к о р п у с  M l  и к о р п у с  №3 m 2 1,824.34 2.10 лв. 3.831.11 лв.

13 Полагане на дълбокопроникващ грунд по Фасади на корпус №2 преди полагане на топлоизолация m 2 1,103.75 3.05 лв. 3,366.44 лв.

14
Полагане на дълбокопроникващ гр у н д  по (Ьасади на корпус M l  и корпус M3 поеди полагане на 
топлоизолация

m 2 2,011.62 3.05 лв. 6,135.44 лв.

15
Натоварване ръчно, разтоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР за топлоизолиране на 
фасади. Почистване на обекта

m3 80.00 16.98 лв. 1,358.40 лв.

Подмяна на дограма
16 Демонтаж на стара дограма /входна част/ в к о р п у с  M3 m 2 13.50 9.75 лв. 131.63 лв.
17 Демонтаж на входна врага на корпус M3 V . i - 49.95 лв. 49.95 лв.
18 Демонтаж на входна врата на корпус M2 ' 49.95 лв. 49.95 лв.

19
Доставка и монтаж на нова PVC дограма с пет или повече камери пластмасов профил от 
екструдиран поливинилхлорид, със стъклопакет с едно обикновено- отвън и З а Л И Ч б Н З  И Н ф  
стькло-от вътре. U  <  1,4 W/m2K, цвят бял

\ \

ормаци,
1 \  

ц ,  на 3,50 199.80 лв. 2,697.30 лв.

20 Доставка и монтаж на външна алуминиева врата за входна част на к о р п у с  М. О С Н О В З Н И е  Ч Л . 23 от 3
m 2 \

3/1Д о.9о 219.80 лв. 2,395.82 лв.
21 Доставка и монтаж на външна алуминиева врата за входна част на к о р п у с  M2 '  8.40 219.80 лв. 1,846.32 лв.

С т р . 2 от  4
(5 Р *> Ю М р О  К а и с*р у« « *» * ЕАД гр .
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22 Уплътняване на фуги около прозорци и врати с нолиуретанова пяна м’ 35.00 4.00 лв. 140.00 лв.
Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с подмяната на дограма:

23 Репариране на обрушени подпрозоречни первази м' 136.60 20,00 лв. 2,732.00 лв.

24
Вътрешно обръщане около нова дограма с топлоизолация , вкл. ъглови профили, мазилка, 
шпакловка

м' 35.00 17.95 лв. 628.25 лв.

25
Вътрешно подмазване на страници на строителни отвори с широчина 0,30м и челно подмазване с 
широчина 0,30м след подмяната на прозорци и входна врата на корпус M3 м' 35.00 17.95 лв. 628.25 лв.

26
Шпакловка по страници на строителни отвори с широчина 0,30м и челно шпакловане с широчина 
О.ЗОм след подмяна на прозорци на вхолна част на к о р п у с  M3

м' 35.00 9.75 лв. 341.25 лв.

27 Извозване на строителни отпадъци от СМР при подмяна на дограма m3 3.50 16.98 лв. 59.43 лв.

Мярка за енергоспестяване M2: Скатен покрив с керемиди

28
Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 12см за покриви с покритие от 
алуминиево фолио - топлоизолация над покривната таванска плоча на корпус M 2. включва 
мрежа за PVC, дюбели, лепило, топлоизолация 12см

m 2 515.35 42.50 лв. 21,902.38 лв.

29
Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 12см за покриви с покритие от 
алуминиево фолио - топлоизолация над покривната таванска плоча на корпус M l  и корпус M 3 . 
включва мрежа за PVC, дюбели, лепило, топлоизолация 12см

m 2 1,410.00 42.50 лв. 59,925.00 лв.

Съпътстващи строително- монтажни работи, свързани с топлоиюлаиия на покрив:
30 Доставка и полагане на пароизолация над покривната таванска плоча на корпус M2 m 2 515.35 4.95 лв. 2,550.98 лв.

31 Доставка и полагане на пароизолация над покривната таванска плоча на к о р п у с  M l  и к о р п у с  M'S 1,410.00 4.95 лв. 6,979.50 лв.

32 Демонтаж на съществуваща обшивка от ламарина по скатен покрив на к о р п у с  M3 \ i _ \  _ 115.00 5.20 лв. 598.00 лв.

33 Демонтаж на водосточни казанчета на корпус M 2 \  1 б ]. \ 8.00 3.50 лв. 28.00 лв.

34 Демонтаж на водосточни казанчета на к о р п у с  M l  и к о р п у с  M3 ЗаЛИЧена ИНфорГ(Лация, н 

от ЗЗЛ/
м'

а 25.00 3.50 лв. 87.50 лв.

35 Демонтаж на водосточни тръби на корпус M2 О Г Н О В Я Н И Р  ЧЛ 7  - 1 110.00 3.50 лв. 385.00 лв.

36 Демонтаж на водосточни тръби на к о р п у с  M l и к о р п у с  M3 215.00 3.50 лв. 752.50 лв.

дц та И  ̂ . f-iгл ;■
l l P i t ig a t p a  ЕАД гр. Ссфи.
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37 Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина бр. 33.00 29.95 лв. 988.35 лв.

38 Съхранение и монтаж на водосточни тръби, доставка и монтаж на прикрепващи елементи м' 325.00 9.50 лв. 3,087.50 лв.

39
Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по скатен покрив на корпус M 3 , с ширина 
на ивицата 80см

м’ 115.00 29.95 лв. 3,444.25 лв.

40 Г ръмоотвод бр. 6.00 1,959.00 лв. 11,754.00 лв.

41 Извозване на строителни отпадъци от СМР при топлоизолиране на покрив m3 35.00 16.98 лв. 594.30 лв.

Мярка за енергоепестяване М4: Топлоизолиране па под над въздух

42
Полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см />.=0,035 W/mK/ по 
таван на сутерена на корпус M2 , граничещ с въздух, вкл. мрежа, шпакловка, дюбели, 
топлоизолация Юсм

m 2 452.50 54.95 лв. 24,864.88 лв.

43
Полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол 10 см />.=0,035 W/mK/ по 
таван на сутерена на mtpnvc M l  и корпус M 3 , граничещ с въздух, вкл. мрежа, шпакловка, дюбели, 
топлоизолация Юсм

m 2 633.20 54.95 лв. 34,794.34 лв.

44 Активиа мълниезащитна система със съпътсваши елементи, вкл. и мълниеприемник бр. 3.00 1,959.00 лв. 5,877.00 лв.

ОБЩА СТОЙНГ>СТ БЕЗ ш ел ЮЧЕН ДДС: 532,517.66 лв.

\  \  ( \ ДДС 20% 106,503.53 лв.

ОБЩА с т о ^ к о с т  с ЮЧЕН ДДС: 639,021.19 лв.

Дата: 03.04.2018 г.

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

1 “' i P i i t o i t ip c  Каиетруишън (А Д  гр. I

Иван Моллов (име, фамилия)
Изпълнителен директор
(качество на представляващия участника)
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