
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА  

С ПРЕДМЕТ: 
„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА  

В ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ГР.БУРГАС“   
 

 
1. Строително-ремонтните работи /СРР/, предмет на обществената поръчка, ще се 

извършват в сградата и двора на Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр.Бургас. В 
сградата на ДМСГД ще се извършват СРР на помещения в приемно изолационно отделение на 
етаж 2 и СРР на помещения в административно звено на етаж 1 в същата сграда. СРР ще се 
извършват и в двора на ДМСГД, а именно на детската площадка и прилежащата й територия.   

За СРР в приемно изолационно отделение на етаж 2 в сградата са включени следните 
помещения: преработка на две помещения в едно, направа на нови бани и тоалетни, кабинет на 
началник отделение, кабинет на старша медицинска сестра, мокро помещение, сервизно 
помещение, коридор и входно помещение. 

За СРР в двора е включена детската площадка и прилежащата й територия, а именно: 
СРР на детската площадка, оформяне на тревни площи с бордюри, нова тротоарна настилка 
около сграда на западна фасада и ремонт на фонтан. 

За СРР в административното звено на етаж 1 в сградата са включени следните 
помещения: тоалетна счетоводство, кабинет директор, кабинет на главния счетоводител, 
кабинет човешки ресурси (личен състав) и касиер. 

Видовете строително-ремонтни работи, които са предвидени от възложителя за 
извършване, като наименование, мярка и количество, са посочени в количествената сметка по-
долу по точка 2. 

 
2. Количествена сметка на видовете строително-ремонтни работи  
 

№ Наименование  Мярка Количество 

  
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ  
В ПРИЕМНО ИЗОЛАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ  
НА ЕТАЖ 2 В СГРАДАТА 

    

  Преработка на две помещения в едно:     
1 Демонтаж на съществуваща врата  бр. 5.00 
2 Демонтаж на стъклена стена м2 120.40 
3 Разбиване на тухлена стена м2 10.40 
4 Демонтаж умивалник и бебешки вани бр. 20.00 
5 Демонтаж смесителна батерия бр. 20.00 
6 Демонтаж на фаянс и гранитогрес м2 174.00 
7 Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с пълнеж от м2 60.00 



 

 

минерална вата 
8 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 8.00 
9 Направа подова настилка от гранитогрес м2 75.60 
10 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 97.00 
11 Направа шпакловка по стени м2 59.00 
12 Направа шпакловка по таван м3 87.50 
13 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 196.00 
14 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 87.50 
15 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 196.00 
16 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 87.50 
17 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл м 50.00 
18 Преработка ел. инсталация  бр. 5.00 
19 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 35.00 
20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 35.00 
    
  Направа на нови бани и тоалетни:     
1 Преработка ВиК инсталация бр. 5.00 
2 Направа на циментова замазка  м2 16.00 
3 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 97.00 
4 Направа подова настилка от гранитогрес м2 16.00 
5 Преработка ел. инсталация  бр. 5.00 
6 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 5.00 
7 Доставка и монтаж на моноблок бр. 5.00 
8 Доставка и монтаж на умивалник за бебета бр. 5.00 
9 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 5.00 
10 Монтаж на съществуваща врата  бр. 5.00 
11 Направа на кутия от гипсокартон 30/30/280 бр. 5.00 
12 Доставка и монтаж на вентилационни решетки бр. 5.00 
13 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 5.00 
    
  Кабинет на началник отделение:     
1 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 1.00 
2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см  бр. 1.00 
    
  Кабинет на старша медицинска сестра:     
1 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 1.00 
2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см  бр. 1.00 
    
  Мокро помещение:     
1 Демонтаж на фаян и гранитогрес  м2 15.70 
2 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 4.20 
3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 4.50 
4 Направа шпакловка по стени м2 6.00 
5 Направа шпакловка по таван м3 4.50 
6 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 15.10 
7 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 4.50 
8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 15.10 



 

 

9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 4.50 
10 Демонтаж на осветително тяло  бр. 1.00 
11 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 
12 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
13 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
14 Демонтаж на съществуваща врата  бр. 1.00 
15 Монтаж на нова PVC врата 80/200 бр. 1.00 
16 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 2.00 
17 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60  бр. 2.00 
18 Направа подова настилка от гранитогрес м2 4.20 
19 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 19.00 
20 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 4.20 
21 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 19.00 
22 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 4.20 
23 Демонтаж на осветително тяло  бр. 1.00 
24 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 
    
  Сервизно помещение:     
1 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1.00 
2 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1.00 
3 Демонтиране на душ батерия бр. 1.00 
4 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 1.00 
    
  Коридор:     
1 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 90.00 
2 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 27.00 
3 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 90.00 
4 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 27.00 
5 Демонтаж на осветително тяло  бр. 5.00 
6 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 5.00 
7 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3.00 
8 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3.00 
    
  Входно помещение:     
1 Демонтаж на стъклена стена м2 2.20 

2 
Затваряне на отвор с гипсокартон на конструкция с пълнеж от минерална 
вата 

м2 2.20 

3 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 33.60 
4 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 12.00 
5 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 33.60 
6 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 12.00 
7 Демонтаж на осветително тяло  бр. 1.00 
8 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 
9 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 2.00 
10 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см  бр. 2.00 

    

  Допълнителни работи:     



 

 

1 Изнасяне строителни отпадъци и натоварване м3 10.00 
2 Извозване строителни отпадъци до сметище с включена такса депо м3 10.00 
    
 СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В ДВОРА   
  Детска площадка:     
1 Демонтаж на старо каучуково покритие м2 200.00 
2 Демонтаж на пътни ивици 50/25/10 м 36.00 
3 Ръчен изкоп на пясък м3 12.30 
4 Натоварване и превоз на пясък с ръчни колички до 50м м3 12.30 
5 Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка м2 80.00 
6 Доставка и полагане на бетон клас С20/25 м3 8.00 
7 Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 с отвор 20/20см м2 80.00 
8 Шлайфане на бетонова настилка м2 80.00 
9 Направа на настилка от гумени (каучукови) плочи 40/40/2 м2 280.00 
10 Натоварване строителни отпадъци м3 3.00 
11 Извозване на строителни отпадъци на депо до 10 км. вкл. такса депониране м3 3.00 
12 Повдигане на крокодил  бр 1.00 
        
  Оформяне на тревни площи с бордюри:     
1 Направа изкоп за бордюри м3 7.50 
2 Доставка на чакъл за основа м3 5.00 
3 Монтаж на стари бордюри м 60.00 
        
  Нова тротоарна настилка около сграда западна фасада:     
1 Демонтаж на съществуваща настилка м2 130.00 
2 Доставка и монтаж на нови градински бордюри м 75.00 
3 Оформяне на легло за тротоарни плочи м2 130.00 
4 Полагане на бетонови павета м2 21.00 
5 Доставка и полагане на нови тротоарни плочи м2 109.00 
6 Направа тухлен зид м2 12.00 
7 Направа изравнителна вароциментова мазилка по стени м2 12.00 
8 Направа шпакловка с мрежа м2 12.00 
9 Боядисване с фасадна боя  м2 12.00 
10 Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за бетонов пояс армиран м3 1.00 
11 Натоварване строителни отпадъци от цялата площадка м3 3.00 
12 Извозване на строителни отпадъци на депо, вкл. такса депониране м3 3.00 
        
  Ремонт на фонтан:     
1 Демонтаж на стенна облицовка м2 9.36 
2 Демонтаж на подова облицовка м2 3.80 
3 Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация м2 13.20 
4 Доставка и монтаж на стенна облицовка м2 9.36 
5 Доставка и монтаж на подова облицовка м2 3.80 
6 Отнемане на хумус около фонтан м3 1.00 
7 Доставка и полагане на отсевки м3 1.50 
8 Каменна шапка на фонтан ширина 60см  мл 10.00 
9 Демонтаж на помпа бр. 1.00 



 

 

10 Доставка и монтаж на нова помпа бр. 1.00 
11 Преработка ел. инсталация  бр. 1.00 
        

 
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ  
НА АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО НА ЕТАЖ 1 В СГРАДАТА 

  

  Тоалетна счетоводство:     
1 Разбиване на тухлен стена  м2 8.40 
2 Демонтаж  умивалник бр. 1.00 
3 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 
4 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1.00 
5 Преработка ВиК инсталация бр. 2.00 
6 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1.00 
7 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1.00 
8 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1.00 
9 Демонтаж гранитогрес по под м2 9.60 
10 Направа на циментова замазка  м2 9.60 
11 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9.60 
12 Разбиване с ръчен къртач на бетонов под м3 0.30 
13 Демонтаж фаянс по стени м2 14.80 
14 Направа на вароциментова мазилка  м2 14.80 
15 Направа шпакловка по стени м2 14.80 
16 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 34.80 
17 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 9.60 
18 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 34.80 
19 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9.60 
20 Демонтаж фаянс по стени м2 7.10 
21 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 11.00 
22 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1.00 
23 Монтаж на нова PVC врата 80/200 бр. 1.00 
24 Демонтаж на осветително тяло  бр. 3.00 
25 Преработка ел. инсталация  бр. 1.00 
26 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 3.00 
27 Направа шпакловка по таван м2 1.50 
28 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 1.50 
29 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 1.50 
30 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1.00 
31 Пренасяне на стари радиатори бр. 1.00 
32 Пренасяне на нови радиатори бр. 1.00 
33 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1.00 
34 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 4.00 
35 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 4.00 
        
  Кабинет директор:     
1 Демонтаж  умивалник бр. 1.00 
2 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 
3 Преработка ВиК инсталация бр. 1.00 
4 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1.00 



 

 

5 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1.00 
6 Демонтаж фаянс по стени (около умивалник) м2 1.80 
7 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1.80 
8 Демонтаж на осветително тяло  бр. 2.00 
9 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 2.00 
10 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 20.00 
11 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 20.00 
        
  Счетоводство     

1 Кабинет на главния счетоводител:     
1.1 Демонтаж гранитогрес по под м2 14.00 
1.2 Направа подова настилка от гранитогрес м2 14.00 
1.3 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 15.00 
1.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 2.00 
1.5 Пренасяне на стари радиатори бр. 2.00 
1.6 Пренасяне на нови радиатори бр. 2.00 
1.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80  бр. 2.00 
1.8 Демонтаж на съществуваща врата  бр. 1.00 
1.9 Доставка и монтаж на нова MDF врата 80/200  бр. 1.00 
1.10 Демонтаж на стени от шперплат м2 9.60 

1.11 
Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с пълнеж от 
минерална вата 

м2 11.80 

1.12 Демонтаж на осветително тяло  бр. 1.00 
1.13 Преработка ел. инсталация  бр. 1.00 
1.14 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 
1.15 Направа шпакловка по стени м2 10.00 
1.16 Направа шпакловка по таван м2 14.00 
1.17 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 30.00 
1.18 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 14.00 
1.19 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 30.00 
1.20 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 14.00 
1.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
1.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
    

2 Кабинет човешки ресурси (личен състав):     
2.1 Демонтаж гранитогрес по под м2 18.60 
2.2 Направа подова настилка от гранитогрес м2 18.60 
2.3 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 17.60 
2.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 1.00 
2.5 Пренасяне на стари радиатори бр. 1.00 
2.6 Пренасяне на нови радиатори бр. 1.00 
2.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80см  бр. 1.00 
2.8 Демонтаж фаянс по стени м2 1.00 
2.9 Направа на вароциментова мазилка  м2 1.00 
2.10 Направа шпакловка по стени м2 1.00 
2.11 Демонтаж  умивалник бр. 1.00 
2.12 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 



 

 

2.13 Преработка ВиК инсталация бр. 1.00 
2.14 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1.00 
2.15 Направа шпакловка по стени м2 12.00 
2.16 Направа шпакловка по таван м2 18.60 
2.17 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 40.00 
2.18 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 18.60 
2.19 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 40.00 
2.20 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 18.60 
2.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
2.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 

    

3 Касиер:     
3.1 Демонтаж гранитогрес по под м2 9.90 
3.2 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9.90 
3.3 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 12.60 
3.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1.00 
3.5 Пренасяне на стари радиатори бр. 1.00 
3.6 Пренасяне на нови радиатори бр. 1.00 
3.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1.00 
3.8 Направа шпакловка по стени м2 7.00 
3.9 Направа шпакловка по таван м2 9.90 
3.10 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 35.30 
3.11 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 9.90 
3.12 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 35.30 
3.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9.90 
3.14 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 
3.15 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 

 

            3. Общи и нормативни изисквания 
 Всички строително-ремонтни работи следва да отговарят на действащите в момента 
държавни стандарти, нормативните актове в строителството и да са изпълнени в съответствие с 
изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнителят следва да 
спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труд.  

При изпълнението на строително-ремонтните работи да се спазват изискванията на 
всички нормативни актове за съответния вид строително-монтажни, ремонтни и инсталационни 
дейности. Всички дейности трябва да се извършват и отчитат съгласно Правилника за 
изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи и изискванията на ЗУТ. 

Възложителя изисква качествено изпълнение на строително-ремонтните работи, както и 
използване на качествени материали. Видът и качеството на всички влагани материали и уреди 
се съгласуват с Възложителя, като всеки материал и уред трябва да бъде придружен от 
сертификат за произход и качество.  

Всички видове строително-ремонтни дейности се изпълняват съобразно изискванията на 
Възложителя. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие на Възложителя. 

Персоналът на Изпълнителя да се състои само от обучени и правоспособни специалисти. 
По време и след изпълнението на строително-ремонтните работи да се поддържа 

чистота. Това включва и почистване на секторите, на които се работи, след приключване на 



 

 

работното време на Изпълнителя. Не се допуска движение на работници извън сектора на 
работата им по работно облекло, ако това не е крайно наложително. 

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. 
Изпълнителят носи пълна отговорност за всяко нарушение на чистотата и обществения ред при 
изпълнение на строително-ремонтните дейности.  
  

4. Специфични изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи 
Строително-ремонтните работи да се извършват в технологическа последователност и 

съгласно приложената количествена сметка.  
Извършването на строително-ремонтни работи да е в съответствие с всички 

изискванията от нормативните актове за изпълнение и приемане на строително-ремонтни 
работи, в това число на ЗУТ; Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Закон за 
задълженията и договорите; Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителство; Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното 
оборудване; Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Правила за приемане на 
подови настилки и други. 

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-ремонтните 
работи, е задължение на Изпълнителя. В строително-ремонтните работи да бъдат вложени 
материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти. При 
изпълнение на всички строително-ремонтни работи се изисква спазване на съответните 
технологии за влагане на материали отговарящи на БДС и/или еквивалент. 

След приключване на строително-ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да  изтегли 
цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 
Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на 
Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър 
стопанин и се задължава през време на строително-ремонтните работи да обезопаси по 
съответния начин работната площадка, включително използваните външни за обекта части –
коридори, тротоари и други. 

Извършването на строително-ремонтните работи ще се осъществява в рамките на 
работното време, като в извънработно време ще се работи само с предварителното разрешение 
на Възложителя. Изпълнителят следва предложения от него план-график за изпълнение на 
строително-ремонтните работи, като се съобразява с установения в сградата охранително-
пропускателен режим. 

 
5. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
Изпълнението на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка, да се 

извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, като се направи оценка на рисковете и се набележат адекватни превантивни 
мерки.   
 
  



 

 

 
 6. Приемане на извършената работа 

6.1. Извършените строително-ремонтни работи се предават от Изпълнителя на 
Възложителя с двустранно подписан протокол за приемане на строително-ремонтните работи. 

6.2. Възложителят има право да откаже да приеме всички или отделни строително-
ремонтни работи, ако открие съществени недостатъци. В този случай се съставя протокол за 
установените недостатъци, в който подробно се описват всички констатирани недостатъци и се 
дават указания на Изпълнителя да ги отстрани.  

6.3. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. 
            6.4. В случай, че изпълнителят е отстранил недостатъците в изпълнението, посочени в  
протокола за приемане на строително-ремонтните работи, упълномощеното лице на 
Възложителя повторно приема извършената работа и се изготвя нов протокол, в който се 
посочват отстранените недостатъци. 
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ОБЯСНИТЕJПIAЗAIIИСКА

ВЪВЕДЕЮIE

Тази описател на записка им за цел да създаде логическа последователност и съгласувано
планиране на работата и нейните конструктивни методи, въз основа на техническите и
икономическите аспекти на документите, посочени в тръжната документация. Нейната роля е да даде
ясна представа за това как обединението ни планира да изпълни работата, да представи и обоснове
средствата за мобилизиране и производство, като част от основните дейности на предприятието.
Стремежът ни е да представим високо качество на техническото и икономическото предложение пред
Възложителя, което ще бъде постигнато с цялостните ни усилия, знания и опит, придобити с течение
на времето при изпълнението на строителни обекти в България. По този начин искаме да гарантираме
и необходимите човешки и материални ресурси, необходими за прилагането на плана на работа и да
удостоверим, че обектьт ще бъде изпълнен качествено и в срок, както в изпълнените от нас до този
момент обекти от такъв характер и предназначение. Това изложение се отнася за описанието и
обосновката на методологията и технологията на изпълнението при строителството, които се
използват за изпълнението на този обект и са приети за база при изготвянето на предложените цени.
Настоящото предложение бе изготвено след като се запознахме със спецификациите включени в
тръжната документация и характеристиките на материалите, които ще бъдат използвани по време на
работа.

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Строително-ремонтните работи, предмет на обществената поръчка, ще се извършват в
сградата и двора на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, а именно:

1. Строително-ремонти дейности в ПРИЕМНа ИЗОЛАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ
находящо се на етаж 2 и включва строително-ремонтни работи на следните помещения:
преработка на две помещения в едно, направа на нови бани и тоалетни, кабинет на началник
отделение, кабинет на старша медицинска сестра, мокро помещение, сервизно помещение, коридор и
входно помещение.

2. Строително-ремонти дейности в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО находящо се на
етаж 1 и включва строително-ремонтни работи на следните помещения: Кабинет директор,
Кабинет на главния счетоводител, Кабинет човешки ресурси, Помещение Касиер, Тоалетна
счетоводство.

3. Строително-ремонти дейности в двора на Дом за медико-социални гри:жи за деца
гр.Бvргас и включват - изграждане на детска площадка, тротоарна настилка около сградата,
оформяне на зелени площи с бордюри и ремонт фонтан.

Видовете строително-ремонтни работи, които са предвидени от възложителя за
извършване по етапи във всяко едно помещение, са посочени в т. ПОСЛЕДОВАТЕНОСТ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Предвидените за изпънение строително-ремонтни работи, съгласно техническото задание
представляват вътрешни строително-ремонтни дейности, включващи:

1. Демонтажни работи:
Демонтаж на ел. ключове, контакти и осветителни тела;



Демонтаж на отоплителни тела;
Демонтаж на санитарни прибори;
Демонтаж на облицовки и настилки;
Демонтаж на леки преградни стени и врати;

2. Полагане на замазки;
3. Настилка от гранотогрес;
4. Фаянсова облицовка по стени;
5. Направа преградни стени от гипскартон и монтаж на нови врати;
7. Изпълнение на шпакловки;
8. Грундиране по стени и тавани
9. Боядисване с латекс;
10. Доставка и монтаж на санитарно оборудване;
11. Доставка и монтаж на осветителни тела, ключове, контакти;
12. Доставка и монтаж на отоплителни тела;
13. Почистване на обекта и извозване на отпадъците;
14. Изграждане на детска площадка в двора;
15. Оформяне на тревни плоюи с бордюри и тротоарна настилка около западната фасада на
сградата;
16. Ремонт на фонтан;

За реализиране на предмета на поръчката предвиждаме ръководен персонал в следния състав:

1. Технически ръководител;
2. Координатор по безопасност издране;
3. Специалист контрол на качеството;

Предвиждаме дейностите предмет на поръчката да изпълним с 6 екипа, със следния състав:

Екип 1 - извършва демонтажни дейнисти.
Състав - 8бр стоителни работника:
Екип 2 - изпълнява замазки, настики и облицовки.
Състав - 4 бр квалифицирани строитени работници.
Екип 3 - изпълнява дейности по вътрешни ВиК мрежи - монтаж на санитарно оборудване и

ВиК връзки.
Състав - 2 бр монтажници вътрешни ВиК мрежи.
Екип 4 - изпълнява преградни стени, монтаж на врати, мазилки, шпакловки и боядисване.
Състав - 4 бр квалифицирани строитени работници.
Екип 5 - изпълнява дейности по част Ел - монтаж ключове, контакти, осветителни и ел

отоплитени тела, преработка на ел инсталация при необходимост, демонтаж и монтан на елпомпа
фонтан и преработка на ел инсталация фонтан.

Състав - 2 бр монтажници вътрешни Ел инсталации;
Екип 6 - изпълнява дейности по част Отопление - монтаж алуминиеви радиатори и лири;
Състав - 2 бр монтажници отоплитени мрежи;
Екип 7 - изпълнява дейностите по изграждане на детската площадка в двора, тротоарна
настилка и оформяне не тревни площи с бордюри и ремонт на фонтан;
Състав - 8 бр квалифицирани строителни работници, 2 бр. общи работници;

Всички екипи са под ръководството на Техническия ръководител.

При изпълнение на дейностите предмет на поръчката ще ползване следната
механизация:
1. Челен товарач - lбр;

2. Товарен автомобил - самосвал - 1 бр;

3. Товарен автомобил - бордови - 1бр;

4. Ръчна пробивна техниха - 6 бр;

5. Ръчна режеща техника - 4бр;

6. Електически миксер за разтвори - 4бр;



7. Ел перфоратор - 2бр;

8. Ръчна трамбовка - 2 бр;

9. Оптичен нивелир - 2 бр;

10. Други ръчни инструменти -7 комплекта;

Организация на работните места

Организацията на работните места ще осигурява безопасното извършване на работите.
Работните места ще бъдат оградени, а работниците ще бъдат снабдени с защитни и предпазни
средства.

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

За да се осигури успех на проекта, изпълнен навреме и в рамките на бюджета, има няколко
ключови изисквания, които трябва да бъдат изпълнени:

Непрекъснато управление на проекта за ефективност, директна координация на всички
технически лица и експерти.Нужни са добри умения за управление на проекти за осигуряване на
резултатите в тези различни дисциплини;
Ефективна координация между екипа на Изпълнителя и съответните представители на
заинтересованите страни;
Взаимовръзка между отделните компоненти по проекта за осигуряване логическо и балансирано
изпълнение на проекта;
Желание и пластичност на екипа на проекта да прави промени и да се адаптира към условията,
където е необходимо;
Институциите на бенефициента са отдадени на проекта и са готови да работят с екипа на
Изпълнителя при изпълнение на дейностите и да предоставят необходимата документация;
Ръководителят на обекта непрекъснато следи дейностите по проекта;
Своевременното осигуряване на лица за контакт от страна на бенефициента, ще увеличи
устойчив информационен трансфер и ще оптимизира ефективността на дейностите по проекта;
Екипът на Изпълнителя ще включва опитни практици със съответното образование.Те ще
участват активно в следните дейности по време на проекта:

• Откриване на строител ната площадка;
• Изпълнение на проекта съобразно одобрената техническа спецификация;
• Контрол при изпълнение на СМР съобразно внедрени системи за управление на качеството; за

опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и социална отговорност;
• Упражняване на постоянен контрол в съответствие със сроковете, условията и изискванията на

сключения договор;
• Проследяване на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните
продукти;

• Пожарна безопасност на строежа;
• Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Анализ на рисковете и възможните усложнения е направен в следващ раздел с цел да се
демонстрира тяхното значение за реализация на договора, респективно проекта. Същите са важна
предпоставка за изработването на организационен план, който да е адекватен на очакванията на
Възложителя.



ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

1. ДЕМОНТАЖНИРАБОТИ
Демонтаж на ел. ключове, контакти и осветителни тела;
Демонтаж на отоплителни тела;
Демонтаж на санитарни прибори;
Демонтаж на облицовки и настилки;
Демонтаж на леки преградни стени и врати;

2. ПОЛАГ АНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА
С циментовата замазка се придават подходящи наклони на помещенията, също така магат да

се скрият всички налични подави инсталации, понеже е с по-голяма дебелина от саморазливаща се
замазка.

Подготовката за нанасяне на замазка на циментова основа представлява следните дейности:
основата се почиства от отпадъци, прах и мазнини, като се почиства с четка, след което се грундира.
Основата трябва да бъде добре навлажнена, без да се мокри прекалено, за да не се повлияе на
адхезията. Поради тази причина преди полагане на замазката, се нанася циментов грунд, за да се
осигури адхезия с основата. Сместа се разбърква с машинна бъркалка на бавни обороти, докато се
получи гладка смес и след 5 минути се полага върху основата. Разтворът се изтегля с мастар, който
се движи върху предварително положени, нивелирани водачи. След полагане на разтвора се заглажда
с маламашка или подходяща машина тип хеликоптер.

Тъй като при съсъхването циментовата замазка се свива на всяка площ с дължина повече от 6
м се оставя изкуствена фуга. Тази фуга се запълва, когато замазката е напълно суха.

Съотношението на включените материали на цименто-пясъчния разтвор е 1:3 (цимент към
пясък) от пясък и цимент и вода, като водата е 75% от количеството на цимента. Използваният пясък
е със зърнометрия 0-4 мм.

Пердашенето на замазката се извършва с равномерни кръгообразни движения на пердашката
и с равномерен натиск по основата. Така обработената повърхност става по-здрава, по плътна (без
дупки) и не пука.

Бъркането става с електрическа бъркалка (бормашина с бъркалка на нея), или на ръка с
лопата.

Площите се оразмеряват така, че да могат да бъдат завършени в рамките на времето за
обработване.

По-високите температури съкращават, по-ниските удължават времето за обработване. Изиска
се да не се работи при температури под 50С. В случай на по-ниски температури се използват
необходимите добавки, но при условие, че при конкретния обект се работи на закрито, в действаща
сграда, температурите няма да се понижат под минимално допустимите.

За настоящия обект ще се използва готова смес циментова замазка марка МЗ00, която се
доставя на торби и е производство на фирма Rбfiх.

При контрола на изпълнението и приемането на подовите замазки и настилки се проверява
спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и
изпълнението на строителните и монтажни работи. Да се спазват и правилата за измерване и
приемане на подовите настилки (ПИПСМР) както и специфичните изисквания за съответния вид
настилка.

3. ПОЛАГАНЕ НА плочи ОТ ГРАНИТОГРЕС ПО ПОД И ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО
СТЕНИ

Етап 1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
- Основата се проверява дали е равна, здрава, товароносима и добре почистена (обезпрашена и
обезмаслена) .
- Разликите в нивата на отделните участьци на мястото, където ще бъдат лепени плочите не трябва да
надхвърлят 5 мм.
- По-големите неравности се запълват с ремонтен строителен разтвор - строително лепило



- За придаване на наклон на основата се използва изравнителната подова замазка (за оттичане на
водата наклонът трябва да бъде поне 1%).
- Изчаква се пълното изсъхване на основата преди да се пристъпи към следващия етап.

Етап 2. ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА
В зависимост от състоянието и особеностите на основата се грундира повърхността както

следва:
- Използва се грунд за порьозни основи при порьозни И силно попиващи основи (газобетон, хоросан и
др.), които причиняват преждевременното изсъхване на лепилото, водещо до нарушаване здравината
на залепяне. Грундът за порьозни основи намалява и изравнява водопоглъщането на основата и
увеличава сцеплението между нея илепилото.
- Грундира се с контактен и свързващ грунд, когато основата е гланцова и трудно попиваща (мозайка,
стари плочи) и съществува риск от отлепване на покритието поради слабата връзка на лепилото с
основата в следствие на неравномерното изсъхване на лепилото. Грундирането с контактен и
свързващ грунд при тези основи създава контактна повърхност, която осигурява по-добра адхезия и
връзка на лепилния слой с основата.
- Използва се дълбокопроникващ и заздравяващ универсален заздравяващ грунд в случаите, когато
основата е ронлива и нестабилна и съществува опасност от отлепване на лепилният
слой. Универсалният заздравяващ грунд заздравява основата и осигурява добра повърхност за
последващите операции.
- Изчаква се изсъхването на грунда (2 - 4 часа) преди да се продължи със следващия етап.

Етап 3. ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ
Деформационните фуги поемат напреженията породени от линейните движения на основата и

предотвратяват напукването и разрушаването на покритието от плочи.
- Определя се разположението им в облицовката предвиждайки деформационна фуга с ширина 8 -1О
мм на всеки 6 - 8 м.
- Деформационна фуга се оставя както на границата между плочите и покрития от други материали,
така и на границата между плочите и околните стени и във вътрешните ъгли на облицовката.
- Използват се готови профили за оформянето на деформационните фуги, като се монтират така, че да
не стърчат над повърхността на плочите.
- Деформационните фуги между плочите и стените и тези във вътрешните ъгли на облицовката могат
да бъдат оформени и запълнени с полиуретанов уплътнител (след фугирането).
Етап 4. ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧИТЕ
- С помощта на назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8х8 мм се нанася върху основата
слой лепило (така се получава достатъчен слой лепило, с който по-лесно да се компенсират
евентуални неравности на основата).
- Нанася се тънък слой лепило и върху гърба на всяка плоча, с цел получаване на 100% контактна
повърхност.
- Полага се плочата върху пласта лепило и с лек натиск се приплъзва на точното и място.
- С гумен чук се фиксира плочата, за да не останат въздушни мехури и кухини (образуването на
кухини силно намалява товароносимоста на плочите и е предпоставка за тяхното лесно счупване при
падане на по-тежък или твърд предмет).
- При лепенето на плочите се оставя минимална широчина на фугата от 3 мм.
Етап 5. ФУГИР АНЕ
Преди да пристъпите към фугиране на плочите се изчаква пълното втвърдяване на лепилото (между
24 и 48 часа).
- Отстраняват се всички кръстчета за фуги и се почистват добре оставените фуги и самите плочи от
всички остатъци от лепило.
- Почистват се плочите с мокра гъба без да се запълват фугите с вода.
- С диагонални движения се нанася еластичната и антибактериална фугираща смес с помощта на
гумена маламашка (или гумена шпатула ако е на пода) под наклон 450 спрямо плочите.
- Отстранява се остатъка отново диагонално при наклон 900 на маламашката спрямо повърхността.
- При нужда се повтаря процедурата отново след 15 - 20 мин.
- Почиства се повърхността и се оформя фугата с леко влажна гъба след като фугиращата смес е
започнала да изсъхва.
- Прави се финал но почистване с влажен плат и се отстраняват всички остатъци от фугираща смес.
- Запълват се и се оформят оставените деформационни фуги между плочите и стените, както и тези
във вътрешните ъгли на облицовката с универсален силикон или с полиуретанов уплътнител. За
мокри помещения се използва санитарен силикон.
Етап 6. ИЗПОЛЗВАНЕ

- 24 часа след фугиране на плочите може да се стъпва върху настилката.



- Изчаква се 14 дена след фугиране на плочите преди да се натоварят помещението с тежки предмети
или движение на машини и хора.

Технологични изисквания
Полагането на подовите настилки се следи по време на изпълнението им. Наклонът,

височините и плоскостите трябва да са съобразени с проекта и се контролират. При пробно поливане
с вода оттичането е необходимо да стане по предвидения наклон.

Размерът на отклоненията на повърхността на настилката по хоризонталната плоскост или от
зададения наклон не трябва да надвишава 0,2 % от съответния размер на помещението. Вертикален
отстъп между два съседни елемента, от които се изгражда подовата настилка, не трябва да надвишава
1 мм.

Не се допускат пукнатини, дупки и открити фуги в настилката, а също така и празнини между
первазите и настилката.

Материали
Материалите, заложени за направа на фаянсова облицовка по стени и за гранитогрес по

подове сме предвидили да се изберат заедно с Възложителя, като цвят, десен и релеф, като ще се
съблюдава всички предвидени материали да отговарят на изисканията за здравни и детски заведения,
като възможност за лесно почистване, дезинфекция, здравина и устойчивост.

Съгласно Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 01.03 .1988г.
Чл. 27. (1) При проектирането на детските и учебно-възпитателните заведения се имат предвид
следните изисквания:
1. подовете на помещенията трябва да са от устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за
лесно почистване;
2. стените на помещенията, в които пребивават деца, се предвиждат с покритие, което е гладко,
матово и поддаващо се на дезинфекция;
4. стените на кухнята и тоалетните се облицоват с фаянсови плочки минимум на височина на вратата.

Наредба N2 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
на МЗ Стените на санитарния възел се покриват с материали, позволяващи редовно почистване и
дезинфекция.

4. ШПАКЛОВКА ПО СТЕПИ И ТАВАНИ:
Материалите и полуфабрикатите за гипсова lllпакловка и тяхното съхраняване трябва да

отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.
При доставката и употребата на необходимите материали ще съблюдаваме стриктно наличието

на съпътстваща документация, която да отговаря на европейските и български стандарти и
нормативни изискания, както и ще приемаме за влагане на обекта материали добре съхранявани и
отговорящи на производственото описание.

При контрола на изпълнението и приемането на гипсо-шпакловъчните работи се проверява
съответствието им с изискванията и спазването на нормативните актове, регламентиращи
осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. Ще
се спазват и правилата за измерване и приемане на тези видове работи съгласно ПИПСМР и ще са
съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и
нормативи действащи в Република България.

Шпакловката се предвижда да бъде производство на фирма Ceresit.
При приключване се преглеждат всички измазани плоскости, ъгли, ръбове и всички други

детайли.
Не се приемат шпакловки с пукнатини, издувания, груби награпавявания и нешпакловани части

при цокли, ниши, канали и други.

5.БОЯДЖИЙС:КИ РАБОТИ:
Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи, в случая боядисване с латекс

трикратно и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.
Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване при следните атмосферни

условия:
• в сухо и горещо време при температура на въздуха над зоос при пряко огряване от слънчеви

лъчи;



• при температура под +50С с водоразтворими бои и покрития и под ООС със състави,
съдържащи органични разтворители, не се допуска боядисване на външни метални
повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над
80 %.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
• повърхностите трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.

Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести
пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия
фон.

• Повърхностите трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се
допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания,
протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване,
следи от четка.

• по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и
зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

За латексово боядисване по стени сме предвидили да се използват материалите на "Оргахим"
АД - гр.Русе.

6. Преградни стени и предетенни обшивки

• Изграждане на носещата конструкция
Монтажът на гипсокартона се осъществява чрез съответните крепежни елементи - изгражда се

подходяща конструкция от профили. За изпълнението й се използват специални стоманени профили,
произведени от защитена срещу корозия (най-често поцинкована) стоманена ламарина, която е
студено формована. Производителите на системи за сухо строителство предлагат различни видове
профили, които можем да обобщим както следва:
- профили за стена, които служат за изграждане на лека конструкция от преградни стени с щендери,
облицоване на стени и предстенни обшивки;
- профили за тавани за изграждане на конструкции за окачени тавани, облицоване на стени,
облицоване на тавани и подпокривни пространства;
- усилващи профили за поставяне на врати в преградните стени и за подсилване на конструкция от
профилите на стената при нестандартни решения.

• Монтаж на плоскостите
Веднъж изградена конструкцията, монтажът на гипсокартона става относително лесно - изрязват

се необходимите плоскости и се закрепват с винтове за стоманените профили.

• Запълване на фугите между различните плоскости
Фугирането на съединенията между гипс картонените плочи и запълването на страничните фуги

при връзките на стената или тавана с конструкцията на сградата става с помощта на запълваща или
финишна шпакловка. Шпакловките се предлагат от производителите на цялостните системи за сухо
строителство. Различават се 4 типа шпакловки:
- шпакловка за фугиране с използване на армираща лента;
- финишна шпакловка;
- шпакловка с двойна функция (фугиране и окончателно шпакловане);
- шпакловка за фугиране без използване на армираща лента за КPOS -кантове;

Преградни стени и предстенни обшивки
При изграждането на преградни стени от гипсокартон от съществено значение са

техническите параметри на профилите (тип, дебелина на стоманената ламарина и външни размери).
Освен това, трябва да се провери максималното разстояние и видът на закрепванията и да се направи
сравнение с препоръките на производителя на съответната система. За монтирането на профилите
обикновено се използват пластмасови дюбели със стоманен винт или дюбели с диаметър и дължина,
които зависят от вида на основата, но не по-малки от 6х40 тт при максимално разстояние от по 1ОО
ст. Уплътняващата лента обикновено е от разпенен полиетилен или друг трайно еластичен материал
с минимална дебелина от 3 ппп, Освен това е важно да бъде отчетен и изборът на конструкция
относно отворите в стената (врати и прозорци).

Предстенната обшивка се изпълнява по два основни начина:
• чрез директно залепване на гипсокартонените плоскости към стената или



• чрез изграждане на съответната конструкция.

Първият метод е предпочитан, когато неравностите по зида са сравнително малки (до 20тт). В
случаи на по-големи неравности се налага да се прави конструкция към която се монтират
плоскостите. Изграждането на конструкция се предпочита и често е единственият възможен вариант
при стени, които са силно неравни (най-често при ремонт на стари сгради). Облицовката може да
бъде напълно независима от стената зад нея или да бъде прикрепена към зида чрез метални окачващи
елементи. Между обшивката и зида може да бъде разположена съответната топло- и звукоизолация, а
също така да бъдат прокарани и различни инсталации - електрически и тръбни.

Материали - профии и гипсови плоскости - KNAUF

7. Дейностите по част Електро
По част електро освен LED осветителните тела са предвидени смяна на стенни осветителни

тела, ключове за осветление и контакти, стен ни отоплителни тела, като преди монтажа се демонтират
старите и новите се монтират на същите места.
Контактите и ключовете, които ще се влагат на обекта са производство на турската фирма Гюнсан, а
стенното осветление и LED осветлението ще бъде изпълнено с продукти на фирмата У-ТАС, а
кабелите необходими за изграждане на електро и пожароизвестителната инсталация сме предвидили
да са българско производство на завод ЕЛКАБЕЛ Бургас.

Осветителните тела - трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят
първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към
захранващите проводници трябва да става с клеми. Съединенията и разклонителните връзки на
проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация,
равностойна на съответния проводник или кабел.

Електрическите ключове и контакти се монтират в конзолни кутии вкопани в стената.
При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите

нормативни документи и разпоредби, Наредба N23 за устройство на ел. уредби и ел. проводни линии,
Наредба N2 Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

Всички продукти и материали ще бъдат съпътствани с необходимите сертификати,
декларации за експлоатационни характеристики и упътване за технологията за полагането им, така че
отговарят на еропейските и българските нормативни изискванията за влагани материали в областта
на строителството.

8.Доставка и монтаж на санитарно оборудване
Тоалетните чинии ще бъдат порцеланови с нископромивни казанчета - моноблок, комплект с

меки връзки, спирателен кран и дъска.Тоалетните мивки среден формат ще са в комплект със сифон
и стенен полуботуш. Батериите на мивките и душовете ще са стенни. CКllI ще бъдат с размери
140/80/60CM. Видът и цветовите гами на шкафовете също ще се съгласуват с Възложителя, като ние
сме заложили в офертата шкафове от ПДЧ плоскости.

9.ДеЙности по част Отопление
Преди да започне монтажа на новите ауминиеви радиатори се сглобят всички нужни елементи

- щепсели, тапи, обезвъздушители, преходи, вентили и самите КОНЗОЛИ за монтаж на радиатора.
При монтаж на конзолите внимателно се вземат и пренасят реалните размери на новите

радиатори за да може да съвпаднат изводите на радиатора с тръбите от парната инсталация. При тази
процедура трябва да се съобрази и наклона на радиатора (при монтаж на радиатор се предвижда
наклон от 0,3 % към обезвъздушителя). Целта на наклона е да прогонва въздуха от радиатора към
обезвъздущителя, от където се изпуска от системата.

При подмяна на радиатори е предвидено изкърпване, шпакловане и боядисване на стените зад
радиаторите, което ще се извърши преди монтиране на радиатора.

Предвижда се новите радиатори да бъдат алуминиеви по искане на Възложителя,
заложени като тип в Количествената сметка, които са изработени по нова технология и с
иновативен дизайн. Всички модели са сертифицирани и тествани в завода производител.



Високият коефициент на топлоотдаване на тези радиатори ги прави изключително икономични и
изградени с минимален брой глидери (ребра).
Алуминиевите радиатори са с подобрени топлотехнически показатели и корозията при тях почти
липсва. Предвиждаме да използваме алуминиеви радиатори производство на италианската
фирма PASOTТI, модел Елеганс.

ELEGANCE е радиатор изработен от лят алуминий и има високи термични и механични
показатели. Модерен дизайн. Сертифициран е по EN 442/1/2. Заоблените му форми и липса на
всякакви ръбове са предпоставка за изключителната му безопасност при употреба.

НАДЕЖДНОСТ:

Надеждността е гарантирана от повече от 40 години опит в производството на алуминиеви
радиатори. Качеството е гарантирано от планови изпитания, проверки и процедури извършвани от
квалифициран технически персонал. Преди пакетиране 100% от продуктите преминават тест за
течове. Работно налягане: 16 Ьаг.

КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ:

Industгiе Pasotti S.p.a използва качествени материали: алуминиева сплав EN АС - 461 ОО.
Хидравличните уплътнения са с висока термична и химическа устойчивост.

ПОКРИТИЕ:

Покритието е направено с анафорезна боя, по последни технологии, включващи и двойно
антикорозионно покритие на водната камера.

Стандартния цвят е бял.
За производството на радиатори Елеганс фирма Pasotti S.p.a. притежава сертификат за качество
ISO 900] :2008.

Радиаторите ще се разположат под прозорците, каквото е действителното положение на
съществуващите чугунени радиатори. Това е най-уязвимото място в сградата през зимата.
Топлият въздух, който се издига нагоре от радиатора, осигурява една въздушна завеса между
прозореца и помещението. Освен това се повишава циркулацията на въздуха вътре в него и така
се увеличава и топлообмена между студения и топлия въздух.

Куките за окачването се нивелират прецизно преди да се замонолитят в стената и чак
след това се монтират радиаторите.

Височината и броя на глидерите в радиатора зависи от големината на помещението,
мястото с което се разполагат и не на последно място от топлоизолацията на сградата. Предвид
че съществуващите радиатори са били проектирани за помещенията за обема и
предназначението им, при монтажа на новите радиатори и поради липса на проект ще се
съблюдава само разликата в топлинните характеристики на материала и типа на радиатора, от
който са изработени съпоставими със старите чугунени радиатори.

Тръбите за радиаторите са изведени на определено място, в зависимост от големината на всеки
радиатор. Едната тръба е изведена до горната част на радиатора, а другата в долния край, като
едната е вход, а другата изход, но предвид че радиаторите се заменят с нови и има вече
изградени изводи, това условие е спазено. При монтажа на новите радиатори от гледна точка на
размера на новия радиатор най-вероятно може да се наложи промяна на тръбните изводи, така че
да бъдат изведени до необходимото място за точния монтаж на новите радиатори.
За целта има два подхода, в зависимост от желанието на възложителя:

Да се вградят в мазилката нови участъци, така че да не се виждат и да се изведат на
точното място за връзка с новите радиатори.
Да се удължат същестуващите изводи на тръби с удължители, наречени аншлуси с
преходник (адаптор) от металните тръби към
полиетиленовите тръби, като се свързват в двата края на удължителя с два броя, общо 4
броя на радиатор.
Предвид желанието на Възложителя, адаптирането на тръбната връзка на радиаторите

към новите радиатори ще се изпълни с удължаване на тръбните изводи до връзката с новите
радиатори.

Алуминиевите радиатори са окомплектовани с:
- кит за свързване, окомплектовани с тапи,
- конзолни окачвачи;



- на вход - радиаторен вентил в комплект или без термоглава, автоматичен
обезвъздушител;
- на изход - секретен радиаторен вентил.

За да могат да се свържат тръбите с радиатора от металните съществуващи тръби към
полиетиленови тръбите се поставя преходник с алуминиева вложка, като също трябва да се
огънат така, че да не се напукат и деформират при огъването.
Фитингите също са важна част в цялата система. Надеждното свързване на тръбите е от голямо
значение за безпроблемното й функциониране.
При монтажа, тръбите трябва да се калибрират. Едва след това се монтират и фитингите. Самите
те имат гумено уплътнение, което най-често се къса или набира ако тръбите не са калибровани.

Проверка 1т системата
Системата се тества по два начина (с два вида проби):

Хидравлична проба - напълва се системата с вода под налягане, като се достигат
минимум налягане от 2 атм и се отчита. За целта се ползва вода за запълване на тръбите и
манометър за измерване на налягането. С тази проба се цели да се провери всички връзки
дали са изпълнени качествено, че няма течове при връзките с радиаторите и фитингите.

След достигането на определено налягане, системата се обезвъздушава, като по този начин се
гарантира евентуален теч в началото на отоплителния сезон, когато заработи отоплителната
инсталация.

Топла проба се прави накрая - с нея се проверява дали всички участъци се затоплят и
дали се получава необходимата температура в помещенията. При участъци, които не са
затоплени се прави обезвъздушаване, с цел отстраняване на въздушния джоб, който
причинява това. Тази проба се извърша присъствието и със съдействието на възложителя
и изпълнителя.

Стените зад радиаторите се изкърпват, шпакловат и боядисат и се удължават тръбите с
аншлуси, след което следва монтажа на радиаторите.

10. Дейности по изграждане на площадка за игра в двора
- Демонтаж на пътни ивици 5012511 О - изпълнява се от двама общи работника;
- Ръчен изкоп на пясък, включително прехвърляне до три метра хоризонтална разстояние,

натоварване и превоз с ръчни колички и натоварване на самосвал - изпълнява се от двама общи
работника;

- Доставка пясък за подложка, разтоварване от самосвал в ръчни колички, превоз с ръчни
колички, разтоварване ръчно и направа подложка от пясък, включително уплътняване - изпълнява се
от двама общи работници и двама квалифицирани строителни работници;

- Доставка и полагане на полиетиленово фолио над уплътнена пясъчна подложка - изпълнява се
от двама общи работника;

- Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 с отвор 20/20см - изпълнява се от двама общи
работници и двама квалифицирани строителни работници;

- Доставка и полагане на бетон клас С20/25, направа на фуги в бетонова настилка и лайфане на
бетонова настилка - изпълнява се от двама общи работници и двама квалифицирани строителни
работници;

- Направа на настилка от гумени (каучукови) плочи 40/40/2 - изпълнява се от двама общи
работници и двама квалифицирани строителни работници;

При полагане на каучукова настилка температурата и влажността на ос- новата трябва да
отговарят на следните изисквания, ако е нужно да се подготви основата съобразно тях: •
температурата на околната среда не трябва да бъде под 1 О ОС,а на осно- вата не трябва да бъде под 5
ос нито зо ОС; • Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 55-65 %, влажностга на основата
измерена в дълбочина не трябва да надвишава 4 %;

Каучуковата настилка се полага чрез лепене върху добре почистена бетонова основа.
Тънък слой лепилото се полага върху основата (само да промени цвета на основата) и започва

реденето на плочите, при което не бива да се оставя фуга между тях. Плочите се нареждат плътно
една до друга при нужда се поставя тежест с цел по-добро прикрепване към бетоновата повърхност.
Каучуковите плочи се нареждат с гладката и плътна страна отгоре, а оребрената долна страна на
плочата следва да направи адхезията или връзката между плочата с полиуретановото лепило и
бетоновата повърхност. При монтирането освен слепване отдолу, трябва да се има предвид и
слепване по страничния борд на настилката.

Материали:
- Универсално двукомпонентно лепило - =} Цвят на сместа: кремав =} Консистенция: течност =}

Точка на запалване: 200 оС =} Отворено време: 1 час при 200С =} Практическа продължителност за
употреба: 40 - 45 мин.при 200С, 25- зо мин.при 300С =} Температура при употреба: от + 1 О до +300С



::::}Консумация: 700 до 1ООО гр/м2 в зависимост от гладкостта на осно- вата=> Механична здравина на
втвърдяване: 12 часа=е Химическа издръжливост: след 7 дни== Време на сгъстяване: 2 часа== Време
на втвърдяване: 4 - 5 часа;

- Каучукови плочи - БДС EN 1177:2009 - Каучуковите подови настилки се произвеждат на база
100% каучукови гранули (SBR) и се характеризират с много добра еластичност, устойчивост на
триене и на атмосферни влияния (студено, топло, влажно), на големи натоварвания и трафик.

Свойства на каучуковите настилки:
·удароустойчивост;
·Еластичност и издръжливост на високи натоварвания;
· Устойчивост на най-тежки климатични условия (студ, високи температури, влага);
· Шума изолация и звукоизлоация;
· Анти хлъзгаво покритие;
· Лесни за поддръжка.

Начин на монтаж:
Каучуковите ударопоглъщащи настилки се монтират чрез залепяне със специално двукомпонентно

лепило върху предварително подготвена твърда гладка и равна основа (бетон, асфалт) чрез залепване,
което прави невъзможно преместването или открадването им.

- Окончателно почистване около площадката, включително натоварване и превоз на отпадъци -
изпълнява се от двама общи работници

11. Полагане на тротоарни плочи и павета
Премахва се слой от почвата от около 15 см .. инимум ръчно
Оформя се минимален наклон на терена от 1 см. на метър ръчно.
Полага се слой стабилизиран пясък ( цимент + пясък в съотношение 1 /1 О) - ръчно.
Трамбова се много добре положения пясък.
Плочите / павета се нареждат ръчно, като се притискат добре към основата, на ръка или с

гумен чук.
Плочките / паветата могат да бъдат полагани със или без фуги.
Плочките / паветата трябва да бъдат фугирани с много фин и чист пясък. Разстила се пясъка

за фугиране върху положените плочи / тав ета и се размита добре докато се напълнят фугите.
Плочите / паветата са предназначени предимно за пешеходни зони, качването върху тях на

транспортни средства може да ги увреди.
Предвиждаме влагането на вибропресовани плочи и павета с цвят одобрен от Вълзожителя.

Вибропресованите тротоарни изделия ще отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС
EN 1338:2005 за бетонни павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочи.

12. Полагане на бетонови бордюри

Етапи на полагане на бетонови бордюри
Подготвителен етап:
Подготовка на основата
Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие

пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп.

Изчисляване дълбочината на изкопа:

Долна уплътнител на носеща основа от трошен камък - фракция 0/63мм. - 20 - 30см.

Горна уплътнена носеща основа от трошен камък - фракция 0/18мм. - 20 - 30см.

Пясъчна възглавница - фракция 2/5 мм. Или 4l7мм. - 3 - 5см.

Височина на настилката - 5 -14 см.

Изкопа трябва да бъде 30 см. По-широк от предвидената за настилане повърхност.



Бетоново легло от сухи готови строителни смеси, за по-голяма устойчивост срещу
замръзване.

Основен етап:
Повърхността на вече оформеното легло трябва да се натоварва равномерно.
Повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт се навлажнява.
Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земно влажен дренажен бетон.

Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче, трябва да се закрепи в дренажния бетон.
Трябва да се предвиди поява на фуги, вследствие разширение между съседни блокове. За

целта при полагането на бордюрите те трябва да бъдат фугирани. Преди запълване, фугите трябва да
бъдат поне 5 мм., а след запълване могат да стигнат до 1О мм.

Нивелиране и отвесиране
След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, за

постигане на добра връзка с основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да бъде
уплътнен.

Вибропресовани тротоарни изделия - бетонови бордюри отговарят на хармонизираните
европейски стандарти БДС EN 1340:2005.

ПОСЛЕДОВАТЕНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕТАПИ

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В ПРИЕМНО ИЗОЛАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ
НА ЕТАЖ 2 В СГРАдАТА

Преработка на две помещения в едно:

Демонтаж на съществуваща врата

2 Демонтаж на стъклена стена

3 Разбиване на тухлена стена

4 Демонтаж умивалник и бебешки вани

5 Демонтаж смесителна батерия

6 Демонтаж на фаянс игранитогрес

7 Направа преградна стена от гипсокартон на
конструкция с пълнеж от минерална вата

8 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5

9 Направа подова настилка от гранитогрес

10 Направа на перваз от гранитогрес с h=7cM

11 Направа шпакловка по стени

12 Направа шпакловка по таван

13 Грундиране с бетонконтакт по стени

14 Грундиране с бетонконтакт по таван

15 Боядисване по стени с латекс две ръце

16 Боядисване по тавани с латекс две ръце

17 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл

18 Преработка ел. инсталация



19 Демонтаж контакти и ключове за осветление

20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

Направа на нови бани и тоалетни:

Преработка ВИК инсталация

2 Направа на циментова замазка

3 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени

4 Направа подова настилка от гранитогрес

5 Преработка ел. инсталация

6 Доставка и монтаж на душ батерия

7 Доставка и монтаж на моноблок

8 Доставка и монтаж на умивалник за бебета

9 Доставка и монтаж на смесителна батерия

1О Монтаж на съществуваща врата

11 Направа на кутия от гипсокартон 30/30/280

12 Доставка и монтаж на вентилационни решетки

13 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло

Кабинет на началник отделение:

Демонтаж чугунен радиатор 70/80см

2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см

Кабинет на старша медицинска сестра:

Демонтаж чугунен радиатор 70/80см

2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см

Мокро помещение:

Демонтаж на фаянс игранитогрес

2 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени

3 Направа подова настилка от гранитогрес

4 Направа шпакловка по стени

5 Направа шпакловка по таван

6 Грундиране с бетонконтакт по стени



7 Грундиране с бетонконтакт по таван

8 Боядисване по стени с латекс две ръце

9 Боядисване по тавани с латекс две ръце

1О Демонтаж на осветително тяло

11 Доставка и монтаж на ново осветително тяло

12 Демонтаж контакти и ключове за осветление

13 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

14 Демонтаж на съществуваща врата

15 Монтаж на нова РУС врата 80/200

16 Демонтаж чугунен радиатор 70/60CM

17 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60

18 Направа подова настилка от гранитогрес

19 Грундиране с бетонконтакт по стени

20 Грундиране с бетонконтакт по таван

21 Боядисване по стени с латекс две ръце

22 Боядисване по тавани с латекс две ръце

23 Демонтаж на осветително тяло

24 Доставка и монтаж на ново осветително тяло

Сервизно помещение:

Демонтаж тоалетно гърне моноблок

2 Доставка и монтаж на моноблок

3 Демонтиране на душ батерия

4 Доставка и монтаж на душ батерия

Коридор:

Грундиране с бетонконтакт по стени

2 Грундиране с бетонконтакт по таван

3 Боядисване по стени с латекс две ръце

4 Боядисване по тавани с латекс две ръце

5 Демонтаж на осветително тяло

6 Доставка и монтаж на ново осветително тяло

7 Демонтаж контакти и ключове за осветление



8 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

Входно помещение:

Демонтаж на стъклена стена

2 Затваряне на отвор с гипсокартон на конструкция с
пълнеж от минерална вата

3 Грундиране с бетон контакт по стени

4 Грундиране с бетонконтакт по таван

5 Боядисване по стени с латекс две ръце

6 Боядисване по тавани с латекс две ръце

7 Демонтаж на осветително тяло

8 Доставка и монтаж на ново осветително тяло

9 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM

1О Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80CM

Допълнителни работи:

Изнасяне строителни отпадъци и натоварване

2 Извозване строителни отпадъци до сметище с включена
такса депо

СТРОИТЕЛПО-РЕМОНТIШ РАБОТИ НА АДМИlШСТРАТИВНО ЗВЕНО НА ЕТАЖ 1 В
СГРАДАТА

Тоалетна счетоводство:

Разбиване на тухлен стена

2 Демонтаж умивалник

3 Демонтаж смесителна батерия стенна

4 Демонтаж тоалетно гърне моноблок

5 Преработка ВИК инсталация

6 Доставка и монтаж на моноблок

7 Доставка и монтаж на умивалник с конзола

8 Доставка и монтаж на смесителна батерия

9 Демонтаж гранитогрес по под

1О Направа на циментова замазка

] 1 Направа подова настилка от гранитогрес

]2 Разбиване с ръчен къртач на бетонов под

13 Демонтаж фаянс по стени



14 Направа на вароциментова мазилка

15 Направа шпакловка по стени

16 Грундиране с бетонконтакт по стени

17 Грундиране с бетонконтакт по таван

18 Боядисване по стени с латекс две ръце

19 Боядисване по тавани с латекс две ръце

20 Демонтаж фаянс по стени

21 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени

22 Демонтаж на съществуваща врата

23 Монтаж на нова РУС врата 80/200

24 Демонтаж на осветително тяло

25 Преработка ел. инсталация

26 Доставка и монтаж на ново осветително тяло

27 Направа шпакловка по таван

28 Грундиране с бетонконтакт по таван

29 Боядисване по тавани с латекс две ръце

30 Демонтаж чугунен радиатор 70/60CM

31 Пренасяне на стари радиатори

32 Пренасяне на нови радиатори

33 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60CM

34 Демонтаж контакти и ключове за осветление

35 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

Кабинет директор:

Демонтаж умивалник

2 Демонтаж смесителна батерия стенна

3 Преработка ВиК инсталация

4 Доставка и монтаж на умивалник с конзола

5 Доставка и монтаж на смесителна батерия

6 Демонтаж фаянс по стени (около умивалник)

7 Направа фаянс по стени (около умивалник)

8 Демонтаж на осветително тяло

9 Доставка и монтаж на ново осветителна тяло

1О Грундиране с бетонконтакт по таван



11 Боядисване по тавани с латекс две ръце

Счетоводство

1 Кабинет на главния счетоводител:

1.1 Демонтаж гранитогрес по под

1.2 Направа подава настилка от гранитогрес

1.3 Направа на перваз от гранитогрес с Ь=7см

1.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM

1.5 Пренасяне на стари радиатори

1.6 Пренасяне на нови радиатори

1.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80

1.8 Демонтаж на съществуваща врата

1.9 Доставка и монтаж на нова MDF врата 80/200

1.1О Демонтаж на стени от шперплат

1.11 Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с пълнеж от минерална вата

1.12 Демонтаж на осветителна тяло

1.13 Преработка ел. инсталация

1.14 Доставка и монтаж на ново осветителна тяло

1.15 Направа шпакловка по стени

1.16 Направа шпакловка по таван

1.17 Грундиране с бетонконтакт по стени

1.18 Грундиране с бетонконтакт по таван

1.19 Боядисване по стени с латекс две ръце

1.20 Боядисване по тавани с латекс две ръце

1.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление

1.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

2 Кабинет човешки ресурси (личен състав):

2.1 Демонтаж гранитогрес по под

2.2 Направа подава настилка от гранитогрес

2.3 Направа на перваз от гранитогрес С Ь=7см

2.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM

2.5 Пренасяне на стари радиатори

2.6 Пренасяне на нови радиатори



2.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80CM

2.8 Демонтаж фаянс по стени

2.9 Направа на вароциментова мазилка

2.1 О Направа шпакловка по стени

2.11 Демонтаж умивалник

2.12 Демонтаж смесителна батерия стенна

2.13 Преработка ВиК инсталация

2.14 Доставка и монтаж на смесителна батерия

2.15 Направа шпакловка по стени

2.16 Направа шпакловка по таван

2.17 Грундиране с бетон контакт по стени

2.18 Грундиране с бетонконтакт по таван

2.19 Боядисване по стени с латекс две ръце

2.20 Боядисване по тавани с латекс две ръце

2.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление

2.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление

3 Касиер:

3.1 Демонтаж гранитогрес по под

3.2 Направа подова настилка от гранитогрес

3.3 Направа на перваз от гранитогрес с h=7cM

3.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/60CM

3.5 Пренасяне на стари радиатори

3.6 Пренасяне на нови радиатори

3.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60CM

3.8 Направа шпакловка по стени

3.9 Направа шпакловка по таван

3.l0 Грундиране с бетонконтакт по стени

3.11 Грундиране с бетонконтакт по таван

3.12 Боядисване по стени с латекс две ръце

3.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце

3.14 Демонтаж контакти и ключове за осветление

3.l5 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление



СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В ДВОРА

Детска площадка:

Демонтаж на старо каучуково покритие

2 Демонтаж на пътни ивици 50/25/1 О

3 Ръчен изкоп на пясък

4 Натоварване и превоз на пясък с ръчни колички до 50м

5 Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка

6 Доставка и полагане на бетон клас С20/25

7 Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 с отвор 20/20см

8 Шлайфане на бетон ова настилка

9 Направа на настилка от гумени (каучукови) плочи 40/40/2

] О Натоварване строителни отпадъци

11 Извозване на строителни отпадъци на депо до 10 км. вкл. такса депониране

12 Повдигане на крокодил

Оформяне на тревни площи с бордюри:

Направа изкоп за бордюри

2 Доставка на чакъл за основа

3 Монтаж на стари бордюри

Нова тротоар на настилка около сграда

западна фасада:

Демонтаж на съществуваща настилка

2 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

3 Оформяне на легло за тротоар ни плочи

4 Полагане на бетонови павета

5 Доставка и полагане на нови тротоар ни плочи

6 Направа тухлен зид

7 Направа изравнителна вароциментова мазилка по стени

8 Направа шпакловка с мрежа

9 Боядисване с фасадна боя

1О Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за бетонов пояс армиран

11 Натоварване строителни отпадъци от цялата площадка

12 Извозване на строителни отпадъци на депо, вкл. такса депониране



Ремонт на фонтан:

Демонтаж на стенна облицовка

2 Демонтаж на подава облицовка

3 Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация

4 Доставка и монтаж на стенна облицовка

5 Доставка и монтаж на подава облицовка

6 Отнемане на ХУМУС около фонтан

7 Доставка и полагане на отсевки

8 Каменна шапка на фонтан ширина БОсм

9 Демонтаж на помпа

1О Доставка и монтаж на нова помпа

Преработка ел. инсталация
11

ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА АНГ АЖИР АН С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВДИТЕЛ
Общо описание
Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно
ръководство на строителния обект.
Основни задължения

• Подробно проучва ПСД и работните чертежи; участва в разработването на РПОИС;
• Упражнява контрол на строителната площадка;
• Организира разпределението на работната сила, механизацията и автотранспорта по работни

места и подобекти;
• Прилага разработени мерки за повишаване производителността на труда и спазване на пусковите

срокове на строитените обекти;
• Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани

и впоследствие признати работи от инвеститора;
• Изготвя мероприятия за снижаване на себестойността; следи за качествата и срочно изготвяне на

отчетните документи;
• Съвместно с другите отдели изготвя обобщено /калкулативно/ табло и анализира резултатите;
• Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали,

ползвана механизация и др.;
• Изготвя и подписва нормираните планови задания, акордни наряди и др.;
• Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила;
• Изработва актове, които подписва инвеститора;
• Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на

квалификацията на работниците;
• Изучава новостите и ги прилага в практиката;
• Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на

труда и противопожарната защита;
• Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
• Уведомява прекия ръководител за станали злополуки



• Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;
• Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
• Снема /закрива/ обекта от отчет;
• Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставя ни на

обекта;
• Прави заявки за доставка на материали, техника и строително оборудване;
• Съхранява предадената му техническа документация по съответната част;
• Участва в приемателните комисии при приемането на извършените СМР;
• Провежда начални и периодични инструктажи по техниката на безопасност на труда и пожарна

безопасност;
• Отговаря за спазването на нормативните изисквания и вътрешните правилници и правила за

безопасна работа и противо пожарна охрана.
• Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали.

ОТГОВОРНОСТИ:
Носи отговорност за правилното:
-възлагане,организиране, планиране, координиране, ръковод ене, отчитане, подбор, обучение,
мотивация и оценка на изпълнението на подчинените му работници и служители;
- актуално, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите задачи,
задължения и отговорности характеризиращи съдържанието на длъжността по T.l.

2. КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Общо описание

Ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд на строителната
площадка.

Основни задължения:

• Отговаря за осигуряване извършването на работите съгласно приложимите норми за
безопасност;

• Определя приложимите правила и норми /национални, местни, договорни и т.н.! и съставя
Наредба за безопасност, синтезираща всички приложими норми и забрани;

• Получава одобрение от представителя на клиента;
• Координира връзките и организацията за осигуряване на най-ефикасни системи и средства за

безопасността на труда;
• Ръководи и организира работата, свързана с усъвършенстване на системата за безопасност на

труда и инструктажа на работниците и служителите за безопасна работа;
• Ръководи и организира работите, свързани със защитни устройства и лични предпазни средства

за осигуряване безопасността при работа;
.' Ръководи и координира работата на служителите и анализирането на трудовия травматизъм и

професионални заболявания;
• Осъществява връзката и взаимодействието със службите за пожарна безопасност и ХЕИ;
• Уверява се, че наредбата за безопасност на обекта е връчена на персонала и подизпълнителя и е

подписана от отговорните лица;
• Актуализира наредбата за безопасност и прави изменения, отразяващи промени в размера и

характера на фирмените дейности;
• Отговаря за правилното прилагане на наредбите и налага необходимите средства за контрол на

достъпа;
• Следи за нуждата от специални разрешителни и организира издаването им преди започване на

всяка част от работите;



• Контролира съответствието на строителните съоръжения, инструменти е други принадлежности
с наредбата и извършва редовни обходи на обекта с цел проверка изпълнението на правилата за
безопасност;

• Организира и участва в събрания, свързани с въпросите за здравето и безопасността, с цел
обучение и проверка на знанията на персонала на фирмата и изготвя доклад в писмен вид пред
Ръководител екип;

• Изготвя доклади за настъпилите инциденти на обекта;
• Носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални заболявания при

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

ОТГОВОРНОСТИ:
Носи отговорност за:
Планиране, организиране, изпълнение и отчитане на дейностите свързани с изпълнението на
длъжността;
Акуратно, качествено, своевременно и професионано изпълнение на трудовите задачи,
задължения и отговорности;
Да изпълнява произтичащите от Интегрираната система за управление изисквания свързани с
качеството, здравето и безопасността при работа и опазваване на околната среда;

1. ОТГОВОРНИК НА КОНТРОЛА ПО КАЧЕСТВОТО

Осъществява непрекъснат входящ, текущ и изходящ контрол върху качеството на всички
суровини, материали, използвани в процеса на изпълнение на проекта.
Основни задължения:

• Инструктира екипа и функционалните звена, работещи по проекта, относно изискванията за
качествен контрол съобразно плана за осигуряване на качество и се уверява редовно в
изпълнението на същите;

• Преглежда документите за съответствие с договорните изисквания и пълнота; отговаря за
тяхното издаване, поправки и решава как да бъдат интерпретирани основните проектни данни,
методите и общите спецификации и инженерни стандарти;

• Изгражда и поддържа Система за осигуряване на качеството, отразена в Ръководство по
осигуряване на качеството, и наблюдава приложението й;

• Следи за съответствието на Ръководството по осигуряване на качеството и строителните
изисквания;

• Осигурява правилното разработване на програма за качествен контрол и следи за прилагането на
нейните изисквания;

• Идентифицира всички приложими държавни, правителствени и местни разрешителни и
одобрения, необходими за инженерните и строителните дейности; осигурява разработването на
процедури за получаването им; контролира издаването им и отговаря за подаването им;

• Инициира и координира периодични инспекции на строителните работи за проверка на
съответствието с проектните изисквания;

• Присъства на изпитването на строителните материали съгласно техническата спецификация и
следи за съответствието на качеството им спрямо изискванията;

• Извършва редовни, периодични проверки на монтажните и строителните работи и следи за
извършването им в съответствие с изискванията на договорната документация.
ОТГОВОРНОСТИ:

Носи отговорност за:
Планиране, организиране, изпълнение и отчитане на дейностите свързани с изпълнението на
длъжността;
Акуратно, качествено, своевременно и професионано изпълнение на трудовите задачи,
задължения и отговорности;
Да изпълнява произтичащите от Интегрираната система за управление изисквания свързани с
качеството, здравето и безопасността при работа и опазваване на околната среда;



Мерки за осигуряване качеството на изпънението

Описание на технологично обусловена последователност на дейностите по техническата
спецификация по всяка от предвидените части и съответно включените в нея видове СРР. Описание
на контрола, който ще се осъществява по всеки от видовете дейности по договора с посочени
отговорни лица за осъществяване на контрол.

Описанието на отделните етапи и основните видове СМР се разглежда заедно със срока за
изпълнение на поръчката, където е посочена продължителността и последователността на
изпълнение 75 ден. При изпълнението ще приложим принципите на поточния метод в
строителството, който е разновидност на смесеният метод, при който изпълнението на работите е
точно фиксирано в пространството и времето и технологичния процес се основава на равномерното
използване на ресурсите на фирмата.

Определени са технологичната и организационната последователност и взаимовръзките
между СМР, както и необходимото време за технологично изчакване.

Отчитайки строително-ремонтните, технологичните и организационните ограничения са
определени възможностите за максимално съвместяване при изпълнението на работите, както и
възможността за едно временна работа на отделните звена/бригади (съвместяването на СРР).

За да се постигне оптималност във времетраенето за изпълнението на поръчката,
строителните процеси следват технологичната последователност плътно един след друг.
Основното условие, което е спазено, е да бъде осигурен достатъчен работен фронт за следващата
строителна операция, изпълнението да бъде с изискваното качество и да се осигури пълна
безопасност при работа.

За осъществяване на строителството, в организационно отношение, са обособени три
основни етапа:

1. Организиране на строителната площадка по етапи, оборудване на временното строителство;

2. Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставената техническа
спецификация за изпълнението на СМР;

3. Приключване на строителните дейности с двустранно подписан протокол за приемане на
строително-ремонтните работи. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване
на местата, на които е разгърнато временното строителство. Възстановяване на мястото на
временното строителство в изисквания вид.

По организационен етап 1

Подготвителни работи

За подготвителни работи ще предвидим 1 ден и ще бъдат мобилизирани 4 работника за
реализирането на този етап от строителството. През тези ден ще бъдат реализирани всички
подготвителни мероприятия, подсигуряващи последващите етапи на изпълнение на дейностите.

1. Откриване на строителна площадка и издаване на протокол обр. 2 от наредба NQ 3 За
съставяне на Актове и Протоколи по време на строителството.

2. Обособяване на временен офис, склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и
противопожарно табло, монтаж информационни и предупредителни табели.

3. Обособяване на места за контейнер за отпадъци и оборудване на място за почистване на
автомобилите преди напускане на обекта

4. Временни обезопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по опазване на
околната среда, мероприятия по временната организация и безопасност на движението.

За осигуряване на нормални санитарна - битови условия на строителната площадка, местата
за разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни ще се съгласува с Възложителя и
проекта по част "План за безопасност и здраве"

Съгласно изискванията на Наредба К2 2 от 2004 г. ще се определи и оборудва място за оказване на
първа долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, съгласно
изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008 г. и ще бъде включено в периодичния и ежедневния
инструктажи на персонала. Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и плана за действие при
природно бедствие, авария или пожар на информационното табло на строител ната площадка;



По организационен етап П

Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставената техническа
спецификация за изпълнението на СМР;

Като цяло при разработването на технологичната последователност и организационната
обвързаност на процесите е търсена възможноспа за:

• Оптимизиране на броя на заетите работници като специалност и квалификация с помощта
на познатия в теорията на "Организация на строителството" поточен метод. Минимизира се
възможността от концентриране на работници от различни специалности на относително малък
работен фронт;

• Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строител ната площадка.
Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и извозванията
на същата от строител ната площадка;

• Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време.
• Строителните и монтажните работи да се извършват в своята технологичната

последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се
получават места със специфичен риск .

• Строителните процеси ще бъдат извършвани успоредно в подобектите, като бригадите няма
да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа.

По организационен етап III

За изпълнение на поставените цели по отношение на организационен етап ще мобилизираме
4 работника за 1 ден за което време ще се осъществят мероприятията свързани с приключване на
изпълнението на строежа, с премахване и демонтиране на всички временни складови и битови
помещения, временни проводи и съоръжения. След приключване на групите дейности в процеса на
изпълнение на основното строителство се демонтират своевременно прилежащите към тях елементи
на временното строителство и съоръженията за колективна защита и обезопасителните заграждения.
Окончателно почистване на строителната площадка и прилежащите към нея площи и предаването им
на инвеститора.

Организация на изпълнението на строителните и монтажните работи.

А. Съвместно с Възложителя, въз основа на разработения "План за безопасност и здраве" ще
се определят:

- входовете;
- трасетата за движение на работниците, създавайки невъзможност за пресичане на потоците

(работници, механизация, пешеходци и автомобили);
- трасетата за движение на транспортните средства;
- местата за товарене на строителните отпадъци, периода на транспортиране, начините за

транспортиране;
- местата за складиране на строителните материали, изделия и полуфабрикати, периодите и

времето за доставка, начините за транспортиране и разтоварване;
- определяне на времевите диапазони и възможности за работи, свързани с експозиция на

шум, запрашеност, вибрации и други;
- ограждане на опасните зони около работните площадки с подходящи обезопасителни

съоръжения, аза СМР, граничещи с улици и тротоари -съгласно одобрен и съгласуван проект по част
"Временна организация и безопасност на движението" или одобрен и съгласуван чертеж "Временна
организация и безопасност на движението", към проект "План за безопасност и здраве" .
Мероприятията задължително се изпълняват, съобразно изискванията на НАРЕДБА NQ 3 от
16.08.2010 г. за временната организация и безопасноспа на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- мерки по опазване на околната среда.
Б. Обезопасява се опасната зона около работните площадки.
В. Обезопасява се зоната на действие на механизацията.
г. Организират се трасетата до мястото на складиране на демонтираните или разрушени

елементи и материали, местата за складиране: на терена - в контейнерите за отпадъци.



д. Разпределят се работните места по такъв начин, че да не се допускат места със специфичен
риск;

Е. В организационно отношение е предвидено оптимално застьпване на строителните
процеси, които гарантират съкращаване на сроковете на строителство, съобразени със специфичната
интензивност за изпълнение на отделните процеси, минимизиране на риска, наличие на фронт за
работа, техническите изисквания към отделните строителни операции и други.

ж. След приключване на строителните дейности се демонтират съоръженията за
колективна защита и обезопасителните заграждения. Освобождава се пространството около
строител ната площадка. Демонтират се елементите на временното строителство.

Ресурсите се разпределят по такъв начин, че да гарантира равномерност на работната ръка,
използването на капацитета на работниците по тяхната специалност и квалификация.

Разпределянето на видовете работи във времето гарантира комплексното изпълнение на
отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност.
Отделните специализирани звена изпълняват своите строителни дейности, като строителните и
монтажните работи се изпълняват в последователност, обезпечаваща нормалното развитие на
процесите във времето. Съвместяването на отделни строителни или монтажни работи дава
възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение на обекта, без да се допускат места със
специфичен риск, както и изпреварващи технологичния порядък строителни дейности в една част на
поръчката или между отделните части.

Разпределението на работната ръка във времето гарантира възможността ни да изпълним
поръчката в определения с представения календарен график срок.

Основен метод, който се използва при изпълнение е поточния метод, който се характеризира
с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните групи работи в
непрекъсната последователност по отделните работни места.

Изисквания към материалите

Вида и качеството на материалите ще бъдат в съответствие с техническата спецификация и
проектното решение. Видът и качеството им ще бъдат доказвани със сертификати за качество и/или
декларации за съответствие и вземане и изпитване на проби. Най-общо контролът относно
материалите ще обхваща три фази:

Входящ контрол: Извършване на входящ контрол на всички строителни материали,
използвани при строителството.

Технологичен контрол: Контрол върху съответствието на влагането в обекта на строителните
материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите
нормативни и технологични изисквания за строителство и качество на изпълнението.

Приемателен контрол: Надлежно съставяне на протоколи за установяване на качеството на
изпълнените строителни работи и потвърждаване на данни от лабораторните изпитания.

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на
всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: - сертификати за качество и да
отговарят на европейските стандарти. За материалите, които ще се използват е необходимо
представяне на съответните разрешителни; - заверено копие от сертификат за съответствие на
строителния продукт издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (нсисоссп); Всички
материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за
целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва ще са в съответствие с Наредба от 2006 г. за
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,
както и с настоящите технически спецификации. Материалите ще се избират така, че да
предотвратяват корозията, причинена от околните условия. Докато не е получено одобрението на
Възложителя няма да бъдат поръчвани никакви материали или извършвани строителни дейности.



МЕРКИ И НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО. ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛА
ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ,НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ДОГОВОРА МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

От съществено значение за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на
възложените работи е прилагането на доказани методи на планиране, координиране и контрол на
процесите.

Всички процеси преминават през следните фази: Планиране - Реализация - Контрол - Отчет -
Последващ анализ. Предвид ключовото значение на контрола по-долу са изложени предвидените
методи на контрол.

Контролът на процесите включва: контрол на техническата документация; контрол на
влаганите материали и окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на работната среда;
контрол на параметрите на процесите; контрол на специалните процеси; контрол на
идентификацията; контрол на документирането.

Контролът на техническата документация се извършва още при започване на обекта и през
цялото време от Техническия ръководител /ТР/.

Контролът на процесите се извършва: чрез самоконтрол от изпълнителите; контрол от
Техническия ръководител /ТР/; периодичен контрол от Отговорника по качество; контрол от
Възложителя

Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, да
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти,
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на
констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират
и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

1. Контрол на влаганите материали и окомплектовки.

Отговорникът по качество изпълнява контрол върху всички материали. Техническия
ръководител извършва входящ контрол на материалите доставени директно на обекта. В зависимост
от изискванията на работната документация техническият ръководител извършва контрол по време
на строителството и краен контрол на обекта.

- Ако по време на входящият контрол на материалите и окомплектовката, техническия
ръководител констатира несъответствие той действа съобразно инструкции и процедури.

- Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и несъответствия в
параметрите на процес или в характеристиките на продукта, техническия ръководител на обекта
спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията.

При необходимост се предприемат корегиращи и превантивни действия;

Всички производствен о-технически процеси трябва да се изпълняват съгласно предоставената
работна документация и разработените технологични инструкции.

В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на техническата
документация суровини, материали и окомплектовка.

2. Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес.
Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят директно на обекта, където

се организират временни приобектови складове/площадки. Преди ползването им същите се
подлагат на контрол. Техническия ръководител контролира всички строителни материали, които ще
се складират на определените за целта места.

Завършени видове работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата
документация и съобразно вида им се предават на възложителя с Актове и Протоколи, съгласно
Наредба NQ3 /31.07.2003 г. "Съставяне на актове и протоколи по време на строителството"

3. Контрол при транспортирането на материалите и при доставките.



Контрол при доставката и транспортирането на материалите се осъществява от Отговорника по
снабдяване и доставки и техническия ръкочодите. Техническия ръководител контролира
използването на материали и смеси, да става само съгласно указанията за употреба и депониране. За
изправността на машините и тяхното използване следи Отговорник "Механизация и автотранспорт".

- Контрол на ресурсите; - техническия ръководител извършва ежедневно контрол на
производственото оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за наблюдение и
измерване(СНИ).

Отговорник "Механизация и автотранспорт" отговарящ за изправността на машините поддържа в
актуално състояние "Инвентарната книга на машините" и извършва периодичен контрол.

Контрол на работната среда;

Координатор по ЗБУТ и Техническия ръководител ежедневно следят за спазване изискванията за
работната среда и при констатирано отклонение предприема незабавни действия. Отговорник ЗБУТ
следи на работните места да се създават условия за опазване на здравето на работещите и
осигуряване на безопасност, като:

1. работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички
неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите, се отстраняват във
възможния най-кратък срок;

2. работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;

3. защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и се поддържат в
изправност;

4. пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по всяко време.

5. оборудване с противопожарни средства и аптечка за първа помощ.

Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, предвиден за
изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба NQРД-07-2
от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на
труда и противо пожарна охрана

6. Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от работниците,
както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно
пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед задължителното им ползване при
работа или престои на строителната площадка.

7. Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от
проверките ще бъдат отразявани с протокол.

8. Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител не трябва да допускат до
работа неинструктирани и необучени работници.

9. Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е длъжен да познава
и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност.

10. Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна
защита

11. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните материали,
наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя.

12. По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвърденият от Възложителя
проект.

13. Всички сгради, включително складове, санитарните възли, както и стаи за почивка се подържат в
добри хигиени условия. Не се допуска замърсяване, с което се осигурява възможност на персонала да
работи безопасно и ефикасно.



14. На всички работници се извършват професионални медицински прегледи от служба за трудова
медицина.

15. Техническия ръководител организира и контролира поддържането на реда и чистотата в
строителните обекти. Той организира и контролира редовното почистване на площадката.

16. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за реда и чистотата на
своето работно място.

С цел опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, техническия
ръководител организира целенасочени действия относно:

• минимизиране на производствените отпадъци чрез: контрол върху бракуваните материали;
депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци .

• икономия на енергийни ресурси - вода и електричество чрез: оптимизиране на
технологичните процеси. използването на технически изправни и ефективни съоръжения

Контрол на специалните процеси

1. Специалните процеси се извършват по конкретни технически инструкции и технологии, в
които са посочени параметрите, редът на протичане, наблюдение, регулиране и контрол на
процесите.

2. Специалните процеси трябва да се изпълняват от квалифициран персонал, обучен за всеки
конкретен процес.

3. Контролът за протичане на специалните процеси се извършва от изпълнителите и
техническия ръководител на обекта.

4. Настройка и контрол на параметрите на специалните процеси.

Специални процеси условно се наричат такива процеси, чиито изходни параметри
(качествени показатели) не могат да бъдат проверени директно чрез последващо наблюдение или
измерване. Това са процеси, при които недостатъците се проявяват обикновено по-късно (в процеса
на експлоатация). Специалните процеси са: бетониране на (фундаменти, плочи, ивични основи, бетон
на стоманобетонни стени, колони, шайби, греди ) заварки, скрити инсталации и др. лед провеждане
на тестовете, скритите инсталации се приемат от Възложителя и чак след това се преминава към
следващите операции които скриват инсталациите.

Когато не са конкретно описани, в техническата документация, специалните процеси се
изпълняват съгласно нормативните наредби и технологични инструкции и имат следното принципно
съдържание: предназначение, необходими материали, необходими съоръжения, технологични
операции, контрол, правила за охрана на труда, маркировка и др.

Технологичните инструкции трябва да бъдат налични на всяко работно място и да се познават
от работниците, извършващи съответните операции.

Контролът на специалните процеси се извършва директно от техническия ръководител.

Контрол на документирането

Всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно документирани. Редовно ще се
прави отчетност към дружеството от една страна и към останалите участници от друга по реда на
ЗУТ и неговата подзаконова уредба. Резултатите от контрола и изпитванията се отразяват в
протоколи и актове.

Контрол на качеството

Качество на строителството - съвкупността от свойствата на сградите и строителните
съоръжения, които осигуряват тяхната пригодност да удовлетворяват определени потребности в
съответствие с предназначението им.

Показатели, характеризиращи качеството на строителната продукция: функционално
предназначение; надеждност и дълготрайност; технологичност; естетическо изпълнение;



ергономичност; стандартизация и унификация; икономическа ефективност; качество на труда.
Извършва се от Техническия ръководител и Отговорник по качеството, както и от Възложителя,
Строителния надзор както и от компетентни органи. Контрол на качеството на строител ната
продукция - осъществява се чрез комплект от организационно-технически мероприятия.

Видове:

Входящ контрол - на постъпващата документация, доставените строителни материали,
изделия, конструкции и т.н.

Технологически - прилага се по предварително разработени карти и схеми за определени
производствени операции при извършване на СМР. Приемателен - провежда се след завършване на
отделни части /междинно приемане/ и на цялостното завършване /окончателно приемане/.
Технологически карти и проекти. Календарен график за извършване на всички СМР и необходимите
за целта материали, машини и работници. Указания за технологията на СМР. Мероприятия за
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на строителната площадка /БХТПО/.

Технологически карти /TКI - съставят се за изпълнението на строителните процеси, като при
проектирането им се предвижда прилагане на прогресивни технологични методи и организация на
труда, както и комплексно механизиране на производствените процеси. Технологичните карти се
състоят от следните части:

Област на приложение. Технология и организация на процеса - установяване на начините,
средствата и последователността за изпълнение на всички съставни процеси и производствени
операции, и се определят основните изисквания за качеството и допустимите отклонения при
изпълнението на работите. Технологически схеми - изразяват в графичен вид начините за извършване
на процесите. Те са задължителен елемент на проекта за изпълнение на строителните работи. -
Организация на труда. - Материално-технически ресурси. - Техника-икономически показатели. -
Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. За изпълнението на строителните процеси
строителните бригади и технологическите екипи се съоръжават с определени технологически
комплекти от машини, инструменти и инвентарни пособия /тези комплекти се установяват в
технологическите карти/. В технологическите комплекти се включват всички необходими машини,
механизирани и ръчни средства и инструменти, инвентарни приспособления, измерителни
инструменти, лични предпазни средства. Технологическият комплект трябва да осигурява
рационално изпълнение на производствените процеси и висока производителност на труда при
спазване на изискванията за качество на продукцията и за безопасността на труда.

Охрана на труда /ОТ/ - комплексна система от мероприятия, чрез които се създават безопасни
и хигиенни условия на труд и се премахват причините за професионални заболявания, производствен
травматизъм и пожари.

Основни съставни части на комплексната система ОТ: Безопасност на труда - система от
организационно-технически мероприятия и технически средства за осигуряване безопасното
извършване на СМР и на изграждане на строителните обекти. Хигиена на труда - комплекс от
санитарно-хигиенни и лечебно- профилактически мероприятия. За тяхното изпълнение на
строителните обекти се създава битова база с помещения за работното облекло, за хранене, умивални,
тоалетни и т.н. Противопожарна охрана на строителните обекти - организира се в съответствие с
Противопожарните строително-технически норми и Инструкцията за пожарната безопасност при
извършване на заваръчни и други огневи работи. Местата и случаите, при които могат да се
извършват огневи работи, се определят със заповед от директора на строителната организация.

Видове инструктаж на работниците, който ще се провежда на обекта:

Встъпителен - в кабинета по охрана на труда ще се осъществява от Отговорник по ЗБУТ.

Производствен - на строителния обект ще се осъществява от Техническия ръководител.

Периодичен - за опресняване и допълване на знанията ще се осъществява от Координатор
ЗБУТ.



Ежедневен - при специфични дейности, свързани с големи опасности- ще се осъществява от
Координатор ЗБУТ, Технически ръководител.

Приложима законова уредба:

Изпълнението на обекта ще бъде проведено в съгласие с нормативните изисквания на
действащата правна уредба, която е изброена не изчерпателно по-долу: Закон за устройство на
територията; Закон за обществените поръчки; Търговски закон; Закон за техническите изиксвания
към продуктите; Закон за интеграция на хората с увреждания; Закон за здравето; Закон за опазване на
околната среда; Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух; Закон за управление на
отпадъците; Закон за защита от щума в околната среда; Закон за движение по пътищата; Кодекс на
труда; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Подзаконова уредба: - Наредба N2 3 от 31
юли 2003 Г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -Наредба N2 2 от
31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти ведно с изменения и
допълнения; - Наредба N2 1 ОТ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Наредба N2 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; - Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС N2 38 от 2004 г; -
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с ПМС N2 75 от
2003 г. - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с ПМС N2 325 от 2006 г. - Наредба за маркировката за съответствие,
приета с ПМС N2 191 от 2005 г. - -Наредба N2 2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,
издадена от министьра на труда и социалната политика и министьра на регионалното развитие и
благоустройството, обн. дв, бр. 37 от 04.05.2004 г, в сила от 05.11.2004 г. - НАРЕДБА N2 3 от 16
август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците - (дв, бр. 74 от 2010 г.) - Наредба NQ
1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар. - -Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения,
които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС N2 22
от 2004 г. - Наредба NQ 7/25.09.1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (дв, бр. 88 от
08.10.1999 г, изм. Бр. 48 от 2000 г, бр. 52 от 2001 г, поправки бр. 54 от 2001 г, изм. Бр. 43 от 2003 ги
бр. 37 от 2004 г, изм. Бр. 88 от 2004 г) - Наредба NQ 3 от 1966 г за инструктаж на работниците и
служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, дв, бр. 44 от 1966 г. -
Наредба NQ 3 от 19.04.2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, ДВ, бр. 46/2001 г -
Наредба NQ 5 от 11.05.1999 г за реда, начина и периодичността на извършване оценка на риска, ДВ,
бр. 47/1999 г. - Наредба N2 РД-07 18 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа - НАРЕДБА N2 3 от 16 август 2010 г. за временната организация
и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по
пътищата и улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) - Договор с Община Смолян за възлагане на
изпълнението на обществена поръчка; - Проектна разработка и съответните количествени сметки за
различните видове работи;

ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ

Организация на контрола на качество

1. ЦЕЛ

Целта е създаване на условия за успешно разработване, документиране, внедряване и
поддържане на системите за контрол на качеството и непрекъснатото подобряване на нейната
ефективност.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Системата за управление на качеството обхваща всички дейности, свързани със строителство
и тьрговска дейност във връзка с продажбата на готов строителен продукт в сферата на ниското и



високото строителство, извършване на услуги със специализирана техника и лека строителна
механизация, автомобилно транспортни услуги и отделни строителни дейности. Процесите свързани
с тези направления са свързани с проучване на пазара, осъществяване на връзки с потенциални
клиенти, офериране, сключване на договори, подготовка и осигуряване на производствените процеси
и тяхното управление и контрол. До голяма степен двете направления в организацията са взаимно
свързани и могат да се предлагат едновременно на пазара, което придава завършен вид на
строителния продукт/ обект.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Ръководството на фирмата, наричано по - долу "Дружеството" е отговорно за изпълнение на
общите изисквания към системите за контрол на качеството по отношение на:

а) идентифицирането на процесите, необходими за системата за управлението на качеството и
тяхното прилагане в цялата организация;

б) определяне на процесите на системите за контрол на качеството, последователността и
взаимодействието им.

в) определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на
функциониране и на управление на тези процеси;

г) осигуряването наличието на ресурси и на информация, необходими за функциониране и
наблюдение на тези процеси;

д) внедряване на необходимите действия за постигане на планираните резултати и
непрекъснатото подобряване на тези процеси.

Функционирането и поддържането на процесите, регламентирани в документите на системите
за контрол на качеството и тяхното непрекъснато развитие, е задача и отговорност на целия персонал
на Дружеството. Когато Дружеството е решило да възложи на външен изпълнител / не, фирмата няма
право на подизпълнители / някой свой процес, който влияе върху съответствието на продукта с
изискванията към него, то осигурява управлението на този процес. Управлението на такива външни
процеси е посочено в системите за контрол на качеството при самото договаряне.

Изисквания за осигуряване на безопастни условия на труд

Общи положения

l.да бъде спусната заповед на управителя на фирмата за отговорните лица на строителния
обект.

2.Да се провежда и регистрира инструктаж на работниците и служителите по безопасността на
труда и ППО, съгласно изискванията на Наредба N23 за инструктажа - ДВ бр.44/1996г.

3.По време на работа да се използват подходящи специални работни облекла и лични
предпазни средства.

4.при опасност от допускане на трудова злополука или производствена авария, незабавно да се
спре работа.

s.при забелязване на отклонения от нормалните условия на труд незабавно да се докладва на
техническият ръководител за тяхното отстраняване.

б.Забранено е допускането на външни лица на строителните и работни площадки.
7.Ръководствата на строителните организации са задължени да осигуряват спешно работно

облекло и лични предпазни средства.
SЛицата, намиращи се на работа или посещение на обекта /строителната площадка/ да ползват

предпазни каски.
9.Работещите в условия на кал, влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.
lО.Всеки работник или служител от инженерно - техническия персонал, който постъпва за първи

път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се
допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на
труда.



11.3абранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, невлизащи в
кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по
нареждане на ръководството.

12.на опасните места по участъците да се окачват табелки по техника на безопасността,
предупредителни знаци и надписи.

13.Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност.
14.РаЙонът на строителната площадка трябва да бъде в пълна безопасност
15.За безопасното преминаване над изкоп и, канавки и др. опасни места трябва да се направят

подходящи мостчета с ширина не по-малка от 0,8 м с парапет 1,0 м И бордови дъски високи минимум 15
см.

16.Вредните за здравето на хората материали /бояджийски, лакове и др. трябва да се съхраняват в
закрити помещения, отдалечени от работните места и осигурени с вентилация.

17.Избухливите вещества трябва да се съхраняват, използуват и отчитат съобразно действащите
правилници и нормативи за контрол на взривовете, оръжията и боеприпасите.

18.Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта
е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

19.на всяка строителна площадка да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

РАБОТА С мхшини
1. 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.

2. Преди да започне работа със земекопни машини участъкът, в който ще се работи, се прочиства
от дървета пънове, остатъци от метални конструкции, които могат да попречат на машините и да
причинят счупване или обръщане.

3. Не се разрешава на автокрановете да работят на терен с наклон по-голям от 7%.
4. Прегледът и ремонтът на механизмите става при спуснато положение на стрелата или коша на

багера като работниците, работещи на стрелата, са 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 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 пръстта на камион същият ще е паркиран така, че лъжицата на багера да не минава

над кабината на камиона.
1О.Не се допуска преместването на багера с пълна кофа.
11.Не се допуска багера да работи в непосредствена близост под далекопроводи на високо

напрежение без предварителни мерки за обезопасяване или изключване на захранването.
12.Забранява се монтажът на елементи, чиито скоби, куки, конзоли не са годни за сигурно закачане.

РАБОТА С ЕЛ. ТОК

1. Всички електромотори, електрически съоръжения, вибратори и др. 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 ел. инсталации, намиращи се под напрежение, са закрити, а като проводници се
употребяват изолирани, а не голи жици, поставени на високи места.

3. Всички електропроводници до бетонобъркачните електропомпи, вибратори, ел. инструменти и
др. да бъдат с гумирани изправни кабели. За предпазване от повреди ел. проводниците трябва да бъдат
окачени на стойки или пък занитени с тръби или други подобни. Електрическите прекъсвачи, шалтери се
снабдяват с предпазни кожуси съгласно изискванията на Правилника за устройство на ел. уредби,
поставят се в шкафчета и се заключват.

4. Следи се постоянно за изправността на ел. таблата, прекъсвачите, предпазителите, ел.
двигателите, проводниците, кабелите и тяхната изолация.

5. Включването и изключването на ел. ток от мрежата става посредством изправни и добре
изолирани включватели (прекъсвачи). При всяко констатиране на неизправности се прекратява работата
с тях.



6. Поправянето на ел. проводници, апарати и електромашини, направата на електропроводи,
поправяне на фасонки става само при изключен ток. Изключването на ел. тока става така, че да не е
възможно включването му без знанието на лицето, което работи по електрическата мрежа.

7. При включване на ток посредством прекъсвачи - шалтери, при пускане на бетонобъркачки,
вибратори и други работниците винаги си служат с лични предпазни средства, с гумени ръкавици и с
гумени здрави ботуши. Дръжките на бетонобъркачките, вибраторите и др. са изолирани с гумени
маркучи.

БЕЗОПАСНА РАБОТА IIPИ ТОВАРО - РАЗТОВАРIПI РАБОТИ

Товаро-разтоварните площадки се подбират на сравнително равен терен с наклон не повече от 5% и
се подравняват добре.. На подходящи места, определени съобразно организацията на работата, се
поставят надписи, като "вход" и "изход".

1. През зимата товаро-разтоварните площадки се почистват от сняг, а при опасност от заледяване
се посипват пясък.

2. Товаро-разтоварните работи с тежки товари се извършват под ръководството на майстор-
каптажиста, който контролира спазването на безопасните начини за натоварване и разтоварване й
транспортиране на товара.

3. Фронтът за извършване на товаро-разтоварните работи ще е с такива размери, че да осигури
достатъчно място за обръщане, спиране и свободно разминаване на превозните средства.

4. Като правило, товаро-разтоварните работи, се извършват механизирано с кранове, макари,
скрипци и др. Когато по изключение не се ползва механизация, товаро-разтоварните работи се
извършват с помощта на скари от наклонени греди или когато се ползват предварително изкопани рампи.

5. Не се пренасят товари по-тежки от 50кг. от един носач.
6. Качването и свалянето на и от гръб на товари с единично тегло до 50кг. става с помощта на

други работници.
7. Преместването на товари над 500кг. ще напълно механизирано.
8. При ръчно товарене и разтоварване на материали, при които се образува прах, на работниците се

раздават защитни очила и противопрашни маски.
9. Работниците при товаро-разтоварни работи са снабдени с брезентови ръкавици.
При товарене и разтоварване на тежести по наклонени скари,

работниците издърпват товара от горе на превозното средство, а онези които прикрепват товара,
застават отстрани на същия, но в никакъв случай отзад под него.

Ю.Всички товари трябва са укрепени и завързани в превозното средство, така, че да не се
разместват или търкалят в него при транспортиране.
11.канатите на каросерията на камиона да са добре затворени, че да не могат да се отворят.
12Лри пренасяне на извън габаритни товари се поставят червени сигнални знаменца.
13.Когато се налага работниците да пътуват с колата, те не бива да бъдат прави, а седнали на
специално поставени пейки. Сядането по канатите и явока на каросерията, абсолютно се забранява.
Колата тръгва само при подаден сигнал" готово".
14.Слизането от колата да става само когато колата напълно е спряла. Скачането в движение се
забранява.

РАБОТА С ЕЛ. МАIIIИНИ

1. Всички ел. машини се обслужват само от способни машинисти.
2. Обслужването на машините от временните работници и др.

неправоспособни лица е абсолютно забранено.
3. Не се допускат външни лица в района, където са разположени ел. машините.
4. Не се допуска до работа машиниста и работника, ако с употребили алкохол.
5. Не се пускат ел.машините в действие преди да бъдат извършени пусково наладъчни работи и

издаден пусков протокол подписан от лицензирана пусково-наладъчна лаборатория.
6. Не се извършва прикачване на тоководещата линия, без писмено разрешение от съответното

управление "Енергоснабдяване".
7. Главният кабел да бъде поставен на дървени стълбове с височина най-малко 4м., а на места,

където се пресичат пътища, стълбовете да бъдат по-високи с О,50м. от изискуемите норми за товарни
коли и други превозни средства.

8. Ел.таблото се поставя до самия източник на енергия-трафопост. В случай на избиване на
тоководещия кабел, линията да бъде изолирана, а аварията отстранена без рискове.



9. Всички връзки между кабелите на ел. линията да са направени от правоспособно лице и добре
изолирани с изолирбанд и изолационно платно.

10. Всички табла да бъдат покрити, като над тях бъдат направени покриви от черна мушама.
11. Таблата да са 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 м. от ел. съоръженията

и таблото до трафопоста изключено.
13. По време на валежи с ел. съоръженията не се работи.
14. Пред всяко табло, прекъсвач и ел.машина ще е поставена дървена скара, постлана с

диелектрично килимче.
15. Машиниста при работа да стъпва върху килимчето след като е обут с диелектрични боти, ана

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 отстраняването на

повредата се пристъпва след изключването на главното табло и заключването му. Добре е да бъдат взети
и предпазителите.

17. При отстраняването на всяка авария машиниста освен упоменатите до тук предпазни мерки,
трябва да си служи с изолирани клещи и изолирана отвертка.

18. При авария, чието отстраняване не е по възможностите на машиниста, своевременно да се
сигнализира на енергитика, а работата с ел. съоръженията, да се спре. На временните работници да се
създаде работа до свързване с ел.енергията.

19. Прикачването на трафопоста се извършва винаги от натоварено от най-близкото управление
"Енергоснабдяване" лице.

20. Не се допуска преминаване върху кабела с ръчни колички, каруци и други средства, които биха
могли да го наранят.

21. При забелязване на напукан кабел, този участък от него се заменя със здрав такъв.
22. При всеки монтаж и демонтаж на помпите се внимава дали заземителните въжета са завити за

съответните болтчета.
23. Самото заземяване и зануляване 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, не се пали огън и не се подгрява с огън или лампи.
26. В съседство с ел. агрегата, не се държи нафта повече от колкото е необходимо за една

машиносмяна
27. До ел.агрегата също до има поставена дървена скара с диелектрично килимче.
28. На видни места се окачват табели с предупреждаващ и забранителен характер относно

опасностите, които застрашават работниците.
29. Задължително е електроженистът /оксиженистът/ да работи с предпазен шлем, снабден с тъмно

стъкло, което не пропуска ултравиолетовите лъчи.
30. За предпазване от изгаряне се работи с предпазно облекло включващо брезентова куртка и

панталони, брезентови ръкавици, специални боти. Панталоните трябва да се отпускат така, че да
закриват обувките.

3]. За предпазване от пожар, мястото се почисти от всякакви леснозапалими материали.

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

1. На строителната площадка да има на определени места, съгласувани с органите на
противопожарната охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за
пожароизвестяване и гасене в съответствие с Противопожарните строително - технически норми.

2. Пожарните кранове и водоеми да са годни и използваеми за гасене на пожар и при зимни
условия.

3. На видно място на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер на
противопожарната охрана.

4. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със
специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасител ни средства.

5. Пожароопасни материали се съхраняват на строител ната площадка в помещения, отговарящи на
изискванията на противопожарните строително технически норми.

6. По време на работа с дървен материал и други леснозапалими
материали не се пуши около тях и не се пали огън.

7. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.
8. Строителната площадка да се оборудва по един противопожарен пункт с елементарни
противопожарни средства.

кофпомпа 1бр.
съд за вода 200л 1бр.



кофа 1бр.
лопата - 1 бр.
сандък с пясък и кирка - 1 бр.

9. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с карбит, нефт и нефтопродукти, терпентин и
др.

10. При полагане на хидроизолация с битум да се осигури противопожарна охрана с една
кофпомпа с пяна.

НОРМАТИВIШ АКТОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

1.Кодекс на труда -2006г.
2.3акон за здравословни и безопасни условия на труд - ЗЗБУТ, дВ бр.124/2003г.
3.Наредба .N22- за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР/ДВбр.37/2004г. и

дв бр.l02/2006г./
4.Наредба N22- за противопожарните строително-технически норми/ДВбр.5811987г. и дв

бр.331l994г./
5.Наредба .N23 - за инструктажа на работниците и служителите пои безопасността, хигиената на

труда и противопожарната охрана/Дв бр.4411996г. /.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОЦЕНКА НА РИСКА

Обща част
В частта на Техническото предложение "Управление на риска" се извършва:
- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено инавременно

изпълнение на предмета на поръчката;
- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (превантивни мерки);
- Мерки за преодоляване на риска (корективни мерки).

ДЕФИНИЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Какво е рискът?
Нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние върху поне

един аспект на проекта.
2. Видове рискове
Рисковете биват според обхвата си:
- рискове на проекта - засягат разписанието или ресурсите на проекта;
- рискове на продукта/услугата - засягат качеството;
- бизнес рискове - засягат организацията.

Според възможността да бъдат предвидени рисковете могат да се разглеждат като:

• очаквани - такива, които биха могли да бъдат открити при прилагане на техники за анализ;
• предвидими - рискове, които се предвиждат на базата на предишен опит;
• непредвидими - рискове, които е трудно да бъдат предвидени.

Освен това рисковете могат да бъдат:

• общи - заплаха за всеки тип проект;
• специфични - типични за конкретния проект.



В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта
и да се минимизират техните неблагоприятни последици. Процесът е итеративен и протича през
целия жизнен цикъл на проекта. Той започва с идентифициране на възможните рискове, преминава
през анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което започва процес на
наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ за оценка на ефективността на
предприетите мерки.

Фиг.] Процес на управление на риска

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА като процес включва:

• Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се откриват
потенциалните заплахи, застрашаващи проекта. В работната група участват ръководителят на
проекта, екипа по разработка, външни експерти. На тази стъпка се обмислят възможностите за
възникване на проблеми свързани с проекта. Това може да стане по време на регулярни работни
срещи на ръководителя на проекта с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите
могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването
им. В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат
идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: въпросници
(анкетни карти), интервюта, Ьгашэтоптппя, анализ на документи, списък с очаквани и предвидими
рискове (checklist analysis), създаден на база на предишен опит.

• Качествен и количествен анализ на риска - След като възможните рискове бъдат
идентифицирани е необходимо да се извършат Качествен и Количествен анализ на всеки от тях.
Оценяват се вероятността за сбъдване и въздействието чрез предефинирани скали.

На тази стъпка прилагаме математически процедури за моделиране на някои сложни проблеми,
които не могат да се решат теоретично, известни като методи Монтекарло. за оценка на
надеждност и прогнозиране на рискове за безопасността на проекта.

• Планиране на действия за преодоляване па риска
Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на документиране

на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните ключовите
рискове. Използват се 3 стратегии за управление:

./ избягване на риска - стратегия, при която се намалява вероятността от сбъдване на
риска;

,/ минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се намаляват
последствията от сбъдването на риска;

,/ планове за извънредни действия - стратегия, при която организацията приема риска
и е готова да се справи с него, ако той се сбъдне;

В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и
управление на рисковете. Той може да бъде отделен документ или набор от информационни карти
за всеки отделен риск, които да се съхраняват и управляват в база от данни.

• Следене и контролиране на риска - Това е последната дейност от управлението на
рисковете. Този процес има няколко основни задачи:

./ да потвърди случването на даден риск



,/ да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се
изпълняват

,/ да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми
,/ да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска.
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичният процес по идентифициране, анализиране и

реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране на вероятността и
последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от
нежелателни за Договора събития. Договорният риск е несигурно събитие или състояние, което, ако
се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на Договора а Рискът е основен
фактор в управлението на Договора. В този процес имат ангажименти всички страни: Управляващият
орган, Бенефициентът и Възложител и съответните изпълнители по Договора за идентифицирането и
контролирането на рисковете на целия Договор. Тук се изисква специално внимание от ВСИЧКИ
заинтересовани страни през всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на всички срещи, за да се
удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от
всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на подхода и Задачите по
управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на риска, за да
има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една страна и
самия и риск и важността на Договора за организацията от друга.

Идентификация на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на Договора, и
документирането на техните характеристики. Участници в процеса на определяне на риска са: екипът
по Договора, екипът по управление на риска, специалисти от други изпълнители по Договора,
Възложителя. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи
от част от екипа по Договора или от екипа по управление на риска. Целият екип по Договора и ЗИП,
Възложителя и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде
идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни мерки за
преодоляването му.

Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес
приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на Договора. Качественият
анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на
усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове.
Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска.
Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез установени
методи и инструменти.

Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от даден риск и
последствията му върху целите на Договора. В този процес ще се използва техника, базирана на
опростяване на симулацията "Монте Карло" и анализ на решенията, с цел:

• Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по Договора.
• Изчисляване на вероятностите за излагане на Договора на риск и определяне на резервни

разходи и график.
• Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на

относителната им тежест за Договора.
• Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват.
Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне на

действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване целите на
Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с
действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакция на идентифицираните
рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или
намаляването на рисковете по Договора.

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните
рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на нови рискове. Той спомага за



осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен процес в
хода на Договора. С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се
материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която подпомага
взимането на ефективни решения преди материализирането на риска. Контролът на риска може да
включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи
действия или пре-планиране на Договора. Ръководителят на екипа периодично получава информация
за ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взима съответните мерки в хода на
Договора.

При идентифициране на рисковете се идентифицира потенциалните рискове на Договора.
Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за
всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

Основни методи за идентифициране на рисковете са:

Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена
зависимост с резултати от Договора; както и следене за възникване на събития, свързани с:

• други Договори;
• с друти изпълнители по Договора;
• промени в законодателството;
• отклонения от спецификациите;
• предоставяне на информация необходима на резултатите/продукт на Договора;
• взимане на решения;
• отделени ресурси и внимание от участниците в Договора;
• промени в процедурите;
• техническата среда;
• сигурност на информация.
Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, влияние, взаимна

връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо,
средно или слабо влияние върху обществената поръчка.

Възможността е оценената вероятност да се появи риска.

Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска.

Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; обхват; ползи; хора/ресурси.

Определяне на стратегии за управление на рисковете: избор на действие

Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и оценката
на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролните действия. Всяко
контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. Контролното действие е такова,
че разходът за него трябва да е по - приемлив от риска, който контролира, а именно действията са
следните:

• Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го предотвратяват;
• Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за появата на

риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи нива;
• Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се трансферира

на трета страна, например чрез застраховане;
• Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се предприеме друго

действие на приемлива цена;
• Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при

случайно възникване на рисковата ситуация.
Прилагаме също специфичният инструмент "Основна Риск матрица" (GRМ), който е

изключително подходящ за идентифициране и оценка на риска бързо и икономически ефективно.
Този инструмент подпомага проектните ръководители с малко ресурси да извършват анализ на риска
на проекта. Основната Риск Матрица (GRM) съдържа широк набор от рискове, които са



категоризирани и класирани според тяхното потенциално въздействие и вероятност на настъпване.
Матрицата подпомага проектните ръководители в бързо идентифициране на рискове и служи като
основа за планиране на действия при непредвидени случаи, да намали разходите и да не допусне
нарушаване на графиците.

На база дългогодишен опит и експертни проучвания и данни на бизнеса в "Основна Риск
матрица" (GRМ) са установени 14 категории на риска и 77 свързани с тях рискове, като основната
категория е "Технологичен и оперативен риск" - разделена на оперативен, инженерен и риск при
изпълнение. Оперативен риск включва липсата на комуникация и координация в проекта,
производителността на труда и неправилното планиране. Инженерен риск включва неадекватни
инженерни проекти, непълен обхват на проект, неадекватни спецификации и разлики между
действителните стойности и инженерните предположения. Риска при изпълнение включва границите
на технологията и качеството на работа.

Три са основните категории на рискови фактори, които сме идентифицирали като основно

допринасящи за степента на риск на този проект, или за вероятността от възникване на възможност

за провал. Това са средата на клиента/ Възложителя), средата на екипа и сложността на услугата, в

т.ч. проектиране и изпълнение. Всяка от категориите има свързани с нея рискови фактори, за които по

Ръководството за стойност на всеки фактор е направена оценка и възможните резултати за

вероятност от възникване са нисък, среден и висок.

Фиг.2 Матрица за управление нариска

···Мl-lого Средно

вероятно

вероятно 2

Вероятност риска

да се случи Незначителна Умерена Основна

Тежест на ефекта на риска (въздействие)

Матрицата за управление на риска е с нива на всяко от измеренията. Тези нива може да са
високо, средно-високо, средно, средно-ниско и ниско.

При оценяването на риска на проекта се взимат предвид и двата важни аспекти на проектното
финансиране на инфраструктурен проект, които го отличават от корпоративното и традиционно
ограничено откъм ресурси проектно финансиране:

(а) високата концентрация на проектни рискове в ранната фаза на жизнения цикъл на
проекта, Т.е. предварителна фаза; и

(Ь) рисков профил, който търпи важни промени с напредване изпълнението на проекта, с
относително стабилни парични потоци - обект на пазарни и регулаторни рискове, до окончателното
завършване на проекта.

Фигурата по-долу описва основните групи проекти, които възникват през жизнения цикъл на
проекта:



Фиг.3 : Жизнен цикъл на проекта: основни рискове

+- Строителство -.. +- Експлоатация ---.

[--1--1--1-+++++-] [--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--]

Основни рискове: Основни рискове:

0Риск да не завърши проекта 0Риск от изпълнението

0Риск от превишаване на бюджета 0Регулаторни рискове

0Риск от закъснение за пускане в 0Риск за околната среда

експлоатация на обекта 0Пазарен и ценови риск

--~ 0" Риск от негативна реакция

от страна на местното население.

Пазарният и ценови риск оценява доколко промените в цените на основните горива и
енергията ще окажат влияние върху проекта. Сравнително краткия времеви хоризонт за изпълнение
предполага не толкова големи изменения в тези параметри, които биха довели до резки промени на
цените, заложени в проекта. Наличието на ресурс непредвидени разходи и малката зависимост на
СМР от горива и енергия не дават възможност за сериозен ценови риск.

Като основни групи рискове за проекта се определят групата на времевите рискове преди
започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване, и за етапа на проектиране, и за
етапа на изпълнение на строителството; групата на рисковете, свързани с комуникация, нормативна
база и законодателство.

На етап изпълнение дефинираме следните рискове, като особено критични, и с най-
голяма тежест на ефекта на риска:

1. Времеви рискове;

- Закъснение от началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество/съдействие между заинтересованите
страни в рамките на строителния процес.

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;

1. Отказ на някои от страните при подписване на актове, протоколи и помощни документи
необходими за предаване на обекта.



Степен на
,въздействие на

рискавърху

Неподписан
Контрол за спазване Изместване начало на

1.1.1. протокол средна висока 3
Образец 2

изискванията по ЗУТ строителството

Сключени договори с
утвърдени и надеждни

доставчици. Проверка на
място за капацитет на

производство и качество
на изпълнението.

Предвиден времеви
Промяна в графика и

Забава в срока и
резерв за доставката.

изпълнение на СМР в
Изготвяне и вътрешен

неспазване
контрол на график за

участъци, за които са

1.1.2.
графика за

ниска средна 2 доставки. Планиране
налИЧНИматериалите.

изработка и Извършване на
доставката да става един

дейности, който не садоставка на
месец (или повече в

материали пряко свързани с
зависимост от времето за

липсващия материал.
доставка) преди

започване на участъка, за
които са необходими

материалите.
Осигуряване на
алтернативни
доставчици.

от графика ПрИтекуJl(оtОИЗПЪJlнение на

Сключени договори с
утвърдени и надеждни

доставчици. Проверка на
място за капацитет на

производство и качество

Забава в срока и на
неспазване изпълнението.Предвиден Промяна в графика и

графика за изпълнение на СМР ввремеви резерв за
изработка и доставката. Изготвяне и участъци, за които са

1.2.1. доставка на средна средна 2 вътрешен контрол на налични материалите.

материали и график за Извършване на

технологичното доставки.Планиране дейности, който не са

оборудване при доставката да става един пряко свързани с

следващи заявки месец (или повече в липсвашия материал.

зависимост от времето за
доставка) преди

започване на участъка, за
които са необходими

материалите.
Осигуряване на



Мерки за . .. ,

Степен на
недопускане/предотвратя

ване на риска, в
•.... .. ": ..•... въздействие на

Тежест на прнложимите случаи;
Мерки за преодоляване. , ...

.Обхват
Вероятно риска върху

ефекта на съответно обосновка запо изпълнението на на рискаст
риска невъзможността да се. ред обществената 1···, ..

предприемат. подобниl' поръчка
в конкретния1;· .. '.,

случай
I ... I,

алтернативни
доставчици.

Промяна в графика и
Сключване договори с

изпълнение на СМР в
големи и утвърдени

участъци, за които са
Фалит на фирми, с гаранции за

налични материалите.
1.2.2. основен ниска висока 3 изпълнението.

Извършване на
доставчик Осигуряване на

дейности, който не са
алтернативни

пряко свързани с
доставчици.

липсвашия материал.

Констатирани
Постоянно спазване на

сериозни
изискванията на

нарушения по
внедрената и поддържана

Наредба NQ2от
Интегрирана система за

22.03.2004 г. за
управление на качество, Незабавно отстраняване

минималните
безопасност и околна на констатираните

изисквания за
среда. нарушения и корекция

здравословни и
Прилагане на на превантивните

1.2.3. безопасни ниска ниска 1
тристепенен контрол за планове. Информиране

условия на труд
спазване изискванията на персонала с цел

при извършване
към качество, недопускане на

на строителни и
безопасност и околна нарушения.

монтажни
среда. Вътрешни и

работи, довели
външни одити на

до временно
Интегрираната система за

спиране работата
управление.

на обекта

Познаване и прилагане на
изискванията на

законодателството, в т.ч.
Анализ на ситуацията и

33БУТ, Наредба N22 от
търсене на основните

22.03.2004 г. за
причини.Прилагане на

минималните изисквания
корективни мерки в

за здравословни и
зависимост от

Допускане на безопасни условия на
конкретната причина за

1.2.4. злополуки и ниска ниска 1 труд при извършване на
инцидента.Информиран

инциденти строителни и монтажни
ост на персонала за

работи, и Интегрираната
предприетите

система за безопасност,
мерки.Проверка за

здраве и околна
ефективност на

среда. Ясни отговорности
предприетите мерки.

и задължения на
участниците в трудовия

процес.



1.2.5.

Текучество на
изпълнителски
персонал, голям

брой
назначени/напус

нали нови
служители

] .3.1.

ниска

Степен на
въздействие на

риска върху
изпълнението на

обществената
поръчка

средна 2

Мерки за
недопускане/предотвратя

ване на риска, в
приложимитеслучаи,

съответно обосновка за
невъзможността да се
предприемат подобни
мерки в конкретния

Подбор на персонал с
доказани

професионални знания
и умения.Програма за
въвеждане за спазване

изискванията на
Интегрираната система

за управление на
качество, безопасност и
околна среда. Вътрешна
менторска програма с
обучение и даване на

обратна връзка за
качеството на
резултатите.

Поддържане на наличен
обучен и правоспособен

персонал.
Осигуряване на текуща
програма за поддържане

и повишаване на
професионалната
квалификация на

персонала.
Осигуряване на програма
за задържане и развиване

на потенциала на
служителите.

Управлвние чрез цели и
годишно оценяване и

атестация.

1.3.Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта

Отказ на някои
от страните при
подписване на

актове,
протоколи и

помощни
документи

необходими за
предаване на

обекта

ниска висока

Редовна информираност
Незабавно среща със

на всички заинтересовани
страните и съответно

страни за текущото
предприемат се

състояние на
действия за

3 изпълнението и
съобразяване със

отстраняване на
проблема,уточняване

законовите изисквания за
формата на

съставяне на
документите.

документите.

2Липсalне.цостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес

2.1.

Промени в
ръководния
състав на

Изпълнителя

ниска средна 2

Подготовка на
алтернативен

управленски персонал за
ключовите ръководни

позиции. Детайлно
запознаване с

процедурите за промяна
на ръководния съста.

Стартиране на
процедура за промяна в

ръководния състав.

,. -'.,";", ,-, ,.,'., '.:

п ог-гс-т-с.п о с координация и сътрудничество междузаингересованите страни в рамкитена' проекта



3.1.

Напрежение и
конфликти

между
участниците в
строителния

процес

Вероятно
ст

ниска

Степен на
въздействие на

риска върху
изпълнението на
обществената

поръчка

средна 2

.ване на риска, в
ПРИЛQжимитеслучаи, .

съответно обосновка за
невъзможността да се
предприемат подобни
мерки.в конкретния.

случай

нариска

Социалната значимост на
проекта налага прилагане

на ясни мерки за
публичност и

комуникация, вкл. срещи
с всички участници в

строителството за
запознаване с

очакванията и текущите
резултати.

Редовна вътрешна и
външна

комуникация.Подбор на
екип с набор от умения,

опит и експертиза,
обучен за методи за
оценка на риска и

техники за решаване на
проблеми.

Овладяване на
конфликта. Анализ на
ситуацията и стъпки за
поставяне под контрол

на конкретните
причини за конфликта.
Последваща проверка

за ефективност на
предприетите мерки.

Jnr.нр.шz В законодателството на България или на ЕС;променнв изискванията във връзка с наблюдението и
отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента

4.1.

Неизяснени
форми/формати

на отчетната
документация

4.2.
Промени в

законодателствот
о на България

ниска

ниска

ниска

ниска

Предварителна среща за
изясняване на

необходимите бланки и
образци. Писмено искане
за представяне/приемане

на формата.

Текущо наблюдение на
подготвяни

законодатели и
изменения,своевременно
запознаване и въвеждане
на утвърдени изменения.
Провеждане на семинари
и обучение по прилагане
на настъпилите промени.

Отразяване на
измененията във

фирмените инструкции и
правила.

Коригиране на формата

Незабавно привеждане
на строително-

монтажните работи към
новите изисквания.



,'1.' Мерки за
..,. -:

,., ,

недопускане/предотвратя
'Степен на

въздействие на
ване на риска, в

Ng
Вероятно

Тежест на 1'. .приложимите случаи, Мерки запреодоляване
по Обхват

риска върху
ефекта на съответно обосновка за

ст изпълнението на нариска
ред обществената

риска невъзможността да се
предприемат подобни

поръчка
мерки в конкретния ......

... случай
\. .. "', + ...

•• • ••••
.... ".,. ....,i. ' .

Текущо наблюдение на
подготвяни

законодателни
изменения, запознаване с
утвърдени изменения и

Незабавно привеждане
Промени в въвеждането им в

4.3. законодателствот ниска ниска 1 употреба. Информиране
на строително-

о наЕС на персонала за
монтажните работи към

новите изисквания.
направените изменения, а
при съществени промени-
обучение за правилното

прилагане на
документите.

Е.
5Яеизпълнение на договорни задължения,.В това число забава на плащанията по договора <:)тСтрана на .

Възложителя

'.," ) ... ." .....) ... , .. ....'".

Детайлно познаване и
Даване разяснения по

Неизпълнение на
разбиране на договорните

договора и най вече в
договорни частта задължения на

5.1. средна средна 2 задължения; стриктно
задължения,

спазване на графика за
страните, изготвяне на

касаещи срокове
изпълнение на обекта.

становища и
инструкции

Спазване на
технологичните

правила при
изпълнение на СМР;

Неизпълнение на Детайлно познаване на контрол при всяка
договорни спецификациите на доставка на материали;

5.2. задължения, средна средна 2 проекта, изискванията за набавяне на
касаещи качество, избор на необходимите
качество надеждни доставчици сертификати и

декларации за
съответствие; контрол

при изпълнение на
СМР.

Навременно изготвяне и

Забава на
предаване на документи

Преговори с
за плащане;

плащанията по
актуализиране на график

доставчици за
5.3. договора от средна средна 2 разсрочване на

страна на
за паричен поток;

плащания; кредитна
Възложителя

осигуряване на
линия за обекта.

допълнителни парични
средства.











овгхзвп х 5

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДМСГД гр.Бургас

ЦЕНОВа ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с публикувана обява в профила на купувача на Дом за медико-социални
грижи за деца гр.Бургас за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на
помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас",

долуподписаният, в качеството си на представител на
......................................................... "ТОРКРЕТ" ЕООД ,

/изписва се наименованието на участника/
заявявам, че желаем да изпълним обществената поръчка, посочена в обявата и

приложенията към нея /документацията/, като правим следното ценово предложение:
Обща цена /без 5 % непредвидени разходи/ 115 024'67 лева без ДДС

словом: Сто и петнадесет хиляди, двадесет и четири лева, 67 стотинки
(посочва се цифром и словом цената в лева без ДДС)

Обща цена /с 5 % непредвидени разходи/ 120775'90 лева без ДДС

словом: Сто и двадесет хиляди, седемстотин седемдесет и пет лева, 90 стотинки
(посочва се цифром и словом цената в лева без ДДС)

Общата цена на нашето предложение е формирана на база посочените от нас
единични цени за видовете строително-ремонтни работи в количествено-стойностната
сметка, приложена по-долу.

В ценовата оферта прилагаме количествено-стойностна сметка, която включва
единичните цени по видове строително-ремонтни работи и общата цена, която
предлагаме, без и с 5 % /пет процента/ непредвидени разходи.

Предложените цени в тази ценова оферта са обвързващи за нас и не подлежат на
промяна за срока на действие на договора, като включват всички разходи за качественото
и срочно изпълнение на поръчката /данъци, такси, мита, транспортни разходи, разходи за
труд и др.!

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и
изискванията на възложителя от обявата и документацията на поръчката.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема
предвид изписаната с думи.

Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката се задължаваме да я изпълним
при условията и в сроковете залегнали в проекта на договора, като сме съгласни да
подпишем и представим гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от
стойността на договора без ДДС.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите,
поети с направеното от нас предложение в рамките на 90 дни от крайния срок за подаване
на оферти.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, в
пълно съответствие с офертата ни.

Ценовото ни предложение включва следната Количествено-стойностна сметка:



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

К2 Наименование Мярка Количество
Цена в лева
без ДДС

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ
В ПРИЕМНО ИЗОЛАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ
НА ЕТАЖ 2 В СГРАДАТА
Преработка на две помещения в едно:

1 Демонтаж на съществуваща врата бр. 5.00 132.75
2 Демонтаж на стъклена стена м2 120.40 3 152.07
3 Разбиване на тухлена стена м2 10.40 190.63
4 Демонтаж умивалник и бебешки вани бр. 20.00 657.60
5 Демонтаж смесителна батерия бр. 20.00 304.60
6 Демонтаж на фаянс игранитогрес м2 174.00 4628.40

7
Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с

м2 60.00 4658.40
пълнеж от минерална вата

8 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 8.00 350.80
9 Направа подова настилка от гранитогрес м2 75.60 5 573.99
10 Направа на перваз от гранитогрес с Ь=7см м 97.00 213].09
11 Направа шпакловка по стени м2 59.00 805.35
12 Направа шпакловка по таван м3 87.50 1 194.38
13 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 196.00 850.64
14 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 87.50 379.75
15 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 196.00 2314.76
16 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 87.50 1 033.38
17 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл м 50.00 283.00

1--18 Преработка ел. инсталация бр. 5.00 535.65
19 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 35.00 86.45
20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 35.00 398.65

Направа на нови бани и тоалетни:
1 Преработка ВиК инсталация бр. 5.00 1 574.20
2 Направа на циментова замазка м2 16.00 307.84
3 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени м2 97.00 6571.75
4 Направа подова настилка от гранитогрес м2 16.00 1 179.68
5 Преработка ел. инсталация бр. 5.00 535.65
6 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 5.00 768.00
7 Доставка и монтаж на моноблок бр. 5.00 1901.70
8 Доставка и монтаж на умивалник за бебета бр. 5.00 ] 607.40
9 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 5.00 451.70
10 Монтаж на съществуваща врата бр. 5.00 215.50
1] Направа на кутия от гипсокартон 30/30/280 бр. 5.00 783.30
12 Доставка и монтаж на вентилационни решетки бр. 5.00 160.85
13 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 5.00 295.50

Кабинет на началник отделение:
1 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM бр. 1.00 19.76
2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80CM бр. 1.00 316.17

Кабинет на старша медицинска сестра:
1 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM бр. 1.00 19.76
2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80CM бр. ] .00 3] 6.17



Мокро помещение:
1 Демонтаж на фаянс игранитогрес м2 15.70 417.62
2 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени м2 4.20 284.55
3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 4.50 331.79
4 Направа шпакловка по стени м2 6.00 81.90
5 Направа шпакловка по таван м3 4.50 61.43

6 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 15.10 65.53
7 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 4.50 19.53
8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 15.10 178.33
9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 4.50 53.15
10 Демонтаж на осветително тяло бр. 1.00 7.25
11 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 53.60
12 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 12.35
13 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 56.95
14 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1.00 26.55
15 Монтаж на нова РУС врата 80/200 бр. 1.00 414.88
16 Демонтаж чугунен радиатор 70/60CM бр. 2.00 39.52
17 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60 бр. 2.00 583.70
18 Направа подова настилка от гранитогрес м2 4.20 309.67
19 Грундиране с бетон контакт по стени м2 19.00 82.46
20 Грундиране с бетон контакт по таван м2 4.20 18.23
21 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 19.00 224.39
22 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 4.20 49.60
23 Демонтаж на осветително тяло бр. 1.00 7.25
24 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. ].00 53.60

Сервизно помещение:
1 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1.00 42.89
2 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1.00 380.34
3 Демонтиране на душ батерия бр. 1.00 15.23
4 Доставка и монтаж на душ батерия бр. ].00 153.60

Коридор:
1 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 90.00 390.60
2 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 27.00 117.18
3 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 90.00 1 062.90
4 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 27.00 318.87
5 Демонтаж на осветително тяло бр. 5.00 36.25
6 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 5.00 268.00
7 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3.00 7.41
8 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3.00 34.17

Входно помещение:
1 Демонтаж на стъклена стена м2 2.20 57.60

Затваряне на отвор с гипсокартон на конструкция с
м22 2.20 170.81пълнеж от минерална вата

3 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 33.60 145.82
4 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 12.00 52.08
5 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 33.60 396.82
6 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 12.00 141.72
7 Демонтаж на осветително тяло бр. 1.00 7.25



8 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 53.60
9 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 2.00 39.52
10 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 70/80см бр. 2.00 632.34

Допълнителни работи:

1 Изнасяне строителни отпадъци и натоварване м3 10.00 847.30

2
Извозване строителни отпадъци до сметище с включена

м3 10.00 157.20
такса депо

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В ДВОРА
Детска площадка:

1 Демонтаж на старо каучуково покритие м2 200.00 612.00
2 Демонтаж на пътни ивици 50/25/1 О м 36.00 335.52
3 Ръчен изкоп на пясък м3 12.30 352.52
4 Натоварване и превоз на пясък с ръчни колички до 50м м3 12.30 294.83

Доставка и полагане на полиетиленово фолио под
м2 80.005

бетонова настилка
392.00

6 Доставка и полагане на бетон клас С20/25 м3 8.00 1 129.20
7 Доставка и монтаж на заварени мрежи N8 с отвор 20/20см м2 80.00 939.20
8 Шлайфане на бетонова настилка м2 80.00 752.80
9 Направа на настилка от гумени (каучукови) плочи 40/40/2 м2 280.00 19586.00
10 Натоварване строителни отпадъци м3 3.00 48.81

11
Извозване на строителни отпадъци на депо до 1О КМ. вкл.

м3 3.00 47.16
такса депониране

12 Повдигане на крокодил бр 1.00 91.47

Оформяне на тревни площи с бордюри:
1 Направа изкоп за бордюри м3 7.50 36.30
2 Доставка на чакъл за основа м3 5.00 193.10
3 Монтаж на стари бордюри м 60.00 690.00

Нова тротоарна настилка около сграда
западна фасада:

1 Демонтаж на съществуваща настилка м2 130.00 500.50
2 Доставка и монтаж на нови градински бордюри м 75.00 1 332.00
3 Оформяне на легло за тротоарни плочи м2 130.00 1476.80
4 Полагане на бетонови павета м2 21.00 694.89
5 Доставка и полагане на нови тротоарни плочи м2 109.00 2739.17
6 Направа тухлен зид м2 12.00 433.68
7 Направа изравнителна вароциментова мазилка по стени м2 12.00 139.92
8 Направа шпакловка с мрежа м2 12.00 213.24
9 Боядисване с фасадна боя м2 12.00 202.32

10
Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за бетонов пояс

м3 1.00 14] .15
армиран

11 Натоварване строителни отпадъци от цялата площадка м3 3.00 48.81

12
Извозване на строителни отпадъци на депо, вкл. такса

м3 3.00 47.16
депониране

Ремонт на фонтан:
1 Демонтаж на стен на облицовка м2 9.36 248.98
2 Демонтаж на подова облицовка м2 3.80 101.08
3 Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация м2 ]3.20 623.04
4 Доставка и монтаж на стенна облицовка м2 9.36 765.27



5 Доставка и монтаж на подова облицовка м2 3.80 310.69
-

6 Отнемане на хумус около фонтан м3 1.00 28.66
7 Доставка и полагане на отсевки м3 ].50 81.69
8 Каменна шапка на фонтан ширина 60см мл 10.00 2022.30
9 Демонтаж на помпа бр. 1.00 44.45

10 Доставка и монтаж на нова помпа бр. 1.00 227].94
11 Преработка ел. инсталация бр. 1.00 192.84

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ
НА АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО
НА ЕТАЖ 1 В СГРАДАТА
Тоалетна счетоводство:

1 Разбиване на тухлен стена м2 8.40 ]53.97
2 Демонтаж умивалник бр. ].00 32.88
3 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 15.23
4 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1.00 42.89
5 Преработка ВиК инсталация бр. 2.00 157.42
6 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1.00 380.34
7 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1.00 177.44
8 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1.00 90.34
9 Демонтаж гранитогрес по под м2 9.60 255.36
10 Направа на циментова замазка м2 9.60 184.70
11 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9.60 707.81
]2 Разбиване с ръчен къртач на бетонов под м3 0.30 74.15
13 Демонтаж фаянс по стени м2 14.80 393.68
14 Направа на вароциментова мазилка м2 14.80 172.57
]5 Направа шпакловка по стени м2 14.80 202.02
16 Грундиране с бетон контакт по стени м2 34.80 151.03
17 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 9.60 41.66
18 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 34.80 410.99
19 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9.60 ] ]3.38
20 Демонтаж фаянс по стени м2 7.10 ] 88.86
21 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени м2 11.00 745.25
22 Демонтаж на съществуваща врата бр. ].00 26.55
23 Монтаж на нова РУС врата 80/200 бр. 1.00 414.88
24 Демонтаж на осветително тяло бр. 3.00 21.75
25 Преработка ел. инсталация бр. 1.00 107.13
26 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 3.00 160.80
27 Направа шпакловка по таван м2 1.50 20.48
28 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 1.50 6.51
29 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 1.50 17.72
30 Демонтаж чугунен радиатор 70/60CM бр. 1.00 19.76
31 Пренасяне на стари радиатори бр. 1.00 17.68
32 Пренасяне на нови радиатори бр. 1.00 15.73
33 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60CM бр. 1.00 291.85
34 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 4.00 9.88
35 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 4.00 45.56

Кабинет директор:
1 Демонтаж умивалник бр. 1.00 32.88
2 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 15.23
3 Преработка ВиК инсталация бр. 1.00 78.71
4 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1.00 354.62



5 Доставка и монтаж на смесител на батерия бр. 1.00 90.34
6 Демонтаж фаянс по стени (около умивалник) м2 1.80 47.88
7 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1.80 121.95
8 Демонтаж на осветително тяло бр. 2.00 14.50
9 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 2.00 107.20
10 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 20.00 86.80
11 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 20.00 236.20

Счетоводство
1 Кабинет на главния счетоводител:

1.1 Демонтаж гранитогрес по под м2 14.00 372.40
1.2 Направа подова настилка от гранитогрес м2 14.00 1032.22
1.3 Направа на перваз от гранитогрес с Ь=7см м 15.00 329.55
1.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM бр. 2.00 39.52
1.5 Пренасяне на стари радиатори бр. 2.00 35.36
1.6 Пренасяне на нови радиатори бр. 2.00 31.46
1.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80 бр. 2.00 632.34
1.8 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1.00 26.55
1.9 Доставка и монтаж на нова MDF врата 80/200 бр. 1.00 400.06
1.10 Демонтаж на стени от шперплат м2 9.60 97.25

1.11
Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с

м2 11.80 916.15пълнеж от минерална вата
1.12 Демонтаж на осветително тяло бр. 1.00 7.25
1.13 Преработка ел. инсталация бр. 1.00 107.]3
1.14 Доставка и монтаж на ново осветително тяло бр. 1.00 53.60
1.15 Направа шпакловка по стени м2 10.00 136.50
1.16 Направа шпакловка по таван м2 14.00 191.]0
1.17 Грундиране с бетон контакт по стени м2 30.00 ]30.20
] .18 Грундиране с бетон контакт по таван м2 14.00 60.76
1.19 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 30.00 354.30
1.20 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 14.00 165.34
1.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 12.35
1.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5.00 56.95

2 Кабинет човешки ресурси (личен състав):
2.1 Демонтаж гранитогрес по под м2 18.60 494.76
2.2 Направа подова настилка от гранитогрес м2 18.60 1 371.38
2.3 Направа на перваз от гранитогрес с Ь=7см м 17.60 386.67
2.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/80CM бр. 1.00 19.76
2.5 Пренасяне на стари радиатори бр. 1.00 17.68
2.6 Пренасяне на нови радиатори бр. 1.00 15.73
2.7 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80CM бр. 1.00 316.17
2.8 Демонтаж фаянс по стени м2 1.00 26.60
2.9 Направа на вароциментова мазилка м2 1.00 11.66

2.10 Направа шпакловка по стени м2 1.00 13.65
2.11 Демонтаж умивалник бр. 1.00 32.88
2.12 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1.00 15.23
2.13 Преработка ВИК инсталация бр. 1.00 78.7]
2.14 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1.00 90.34
2.15 Направа шпакловка по стени м2 12.00 ]63.80
2.16 Направа шпакловка по таван м2 18.60 253.89
2.17 Грундиране с бетонконтакт по стени м2 40.00 173.60
2.]8 Грундиране с бетонконтакт по таван м2 18.60 80.72




