
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
към обява за събиране на оферти относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за строителство по реда на Глава XXVI от 30П -  чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.", с. Рогош"

Образец N21

ДО:
Председателя на
Народно читалище „Изгрев -1927 г."

От:
"КОДИМИТ"ЕООД, със седалище с.Нареченски бани и адрес на управление с.Нареченски бани 
, ул.Младост №13,общ.Асеновград , обл.Пловдив, регистрирано в Агенция по вписвания 
04.07.2008г., ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 200235356, 
представлявано от Костадин Димитров Митев в качеството на Управител , регистрация по 
ДДС: BG 200235356 , адрес за кореспонденция: с.Нареченски бани , ул.Младост 
№13,общ.Асеновград , обл.Пловдив, телефон за контакт 0887 660 614 , факс [...], електронна 
поща kodimit_eood@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по 
реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.", с. Рогош"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като проучихме обявата и приложенията към нея, с настоящата техническа оферта 
правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 
до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата.

2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е:

60/ словом шейсет /  календарни дни, считано от датата на подписване на договора 
за изпълнение, като ще се придържаме към разработения от нас линеен график за 
изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, неразделна част от настоящото 
техническо предложение.

*3абежка: срокът за изпълнение на строителството се оферира от участника, но е 
не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на 
договора за изпълнение.

3. Предлагаме гаранционен срок в месеци за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и 
за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както следва:

60 /словом шейсет / месеца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
към обява за събиране на оферти относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.", с. Рогош"

*3абежка: Попълват се оферираните от участника гаранционни срокове, но не по- 
малки от определените съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 и т 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 
от 15.08.2003 г./.

4. Запознати сме с проекта на договор, приемаме условията му, в това число 
предвидените условия и начин на плащане.

5. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим 
договор по приложения към обявата образец и в законоустановения срок. Приемаме да се 
считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на 
договора.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

7. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията на финансиране, 
строителството, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним 
всички задължения, произтичащи от обявените условия.

8. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 
възложителя за изпълнението на поръчката.

Приложения: подход и програма за изпълнение на поръчката. Последните се изготвят 
се от участника и се представят в 2 /два/ екземпляра -  1 /един/ на хартиен носител и 1 
/един/ на магнитен носител (CD), като форматът на електронните документи трябва да 
позволява копиране и възпроизвеждане на текста (copy+paste) с оглед улесняване работата 
на оценителната комисия.

[име и фамилия] Костадин Митев
[качество на представляващия участника] Управител
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”КОДИМИТ”ЕООД,с.Нар. бани Ул.”Младост №13” 
e-mail:kodiImt_eood@abv.bg,тeл.0887 660 614

ПОДХОД И ПРОГРАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:„Ремонт на сградата на Народно 
читалище „Изгрев -  1927 г.“, с. Рогош“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящия план се цели да се посочи целесъобразна технология и 
организация за изпълнение на предвидените строително монтажни и ремонтни 
работи, пряко свързани с изпълнение на поръчката. Определена е основната 
строителна механизация, която е необходимо да се използва при изпълнение на 
строителството. Целесъобразно избраната технология и организация при 
изпълнение на различните видове строително монтажни и ремонтни работи , 
технологичните процеси, в голяма степен е гаранция за качеството на 
строителството, като цяло и завършването на обекта в определения срок.

Настоящия план за работа и организация за изпълнение на строителството и 
придружаващите го съставни части, както и Линейния график за изпълнение на 
строежа, Графика на работната ръка на строежа се изготвиха в съответствие с 
Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г., Наредба №2 от 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строително-монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.), Наредба №3 
(ДВ, бр.44 от 1996г.) за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Закон за устройство на 
територията (ДВ.бр. 1/2001); Правилник за приложение на ЗТСУ(ДВ.бр.62/1973г) 
; Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи (ДВ.бр.72/2003г.); Наредба 
№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти (ДВ.бр.72/2003г.) ; Наредба №3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (ДВ.бр.72/2003г.); Правилник за 
изпълнение и приемане на строително монтажните работи. При ползване на 
посочените нормативни документи са взети предвид всички изменения и 
допълнения на същите, настъпили до момента на изработване на Работната ни 
програма за работа и организация за изпълнение на строителството и
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придружаващите го съставни части. Предвид значителния брой промени в 
отделните нормативни актове, не са посочени техните обнародвания. Освен 
изброените нормативни документи са използвани и редица други такива, които 
имат спомагателно предназначение, но тяхното спазване е задължително.

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител ще спазваме всички 
насоки за изпълнение посочени от Възложителя .

1. Изпълнението на всички СМР ще е в съответствие с разработената и 
одобрена от ОУ”Граф Игнатиев” програма, при спазване на изискванията 
на Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни 
Работи (ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р. 
България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на 
обекти от такъв характер.

2. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови 
разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи 
действащи в Република България.

- Строителните продукти ще отговарят на следните технически 
спецификации: български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани 
европейски стандарти, или европейско техническо одобрение (със или без 
ръководство) или т.З; признати национални технически спецификации 
(национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 
и т.2. Ще се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за 
сертификация на система за управление на качеството и/или за сертификация на 
продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за 
техническите изисквания към продуктите;

Задължаваме се :
- преди започване на строителството да вземем необходимите мерки за 
осигуряване на безопасността, като спазваме всички изисквания на Наредба №3 
от 16 август 2010 г. за временна организация на движението приизвършване на 
строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- да вземем необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на 

заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени 
площи, декоративни дървета и други;
- да уведомим незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за 
евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се 
отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведомим 
незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и 
спасяване;

да отстраним нанесените повреди , констатирани от общинската 
администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от 
общинската администрация.

При изпълнение на строителството, ще се съставят всички необходими 
протоколи и актове в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г.

При влагане на материалите в обекта предварително ще се представи на 
Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния 
източник, издаден от управомощена лаборатория. При влагане на нестандартни
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материали в обекта те ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и ще 
притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ 
орган/дко/.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 
отговаря на всички изисквания , съгласно действащото законодателство в 
страната ни . Декларираме , че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта , ще 
подсигурим на обекта Техническото оборудване , необходимо за изпълнение на 
поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови 
изисквания. Строителна фирма ’’КОДИМИТ” ЕООД притежава необходимата 
механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното 
изпълнение на предвидените дейности.

Техническите лица , които ще използваме при изпълнението на поръчката , 
притежават необходимата квалификация и опит.

Изпълнителният персонал за бързото и качествено изпълнение на обекта е от 
квалифицирани кадри, изпълнявали обекти от същото естество.

Фирмата ни е обурудвана с нова, изправна и модернизирана техника за 
качественото и бързо изпълнение на обекта, което позволява намаляването на 
срока за изпълнение.

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди 
организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната 
площадка ще бъде изчистена и околното пространство -  възстановено /приведено 
в проектния вид/.

Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел III, глава втора на на „Наредба 
за изискванията за третиране и транспортиране на производствените отпадаци”.

Транспортираните отпадаци от дейноста на дружеството, ще бъдат извозени до 
сметище определено от Възложителя.

Гаранциите за качество, ще се съобразят и прилагат съобразно действащите 
наредби и изисквания на ПИПСМР и всички действащи закони, правилници и 
нормативи в Република България. Изпълнението на СМР на обекта, ще се 
извършват по одобрени проекти, приложени КСС и План за безопасност и здраве 
(ПБЗ), изготвен от изпълнителя и одобрен от възложителя и оторизираните 
контролни органи.

И. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът представлява двуетажна масивна постройка , като на първият етаж се 
помещава салон и сцена,коридори,съблекални и санитарни помещения.На 
вторият етаж са разположени коридори,библиотека,балкон към
салона,складове,стаи и санитарни помещения.Покрива е бетонова плоча на 
няколко нива.

Ремонтът на читалището е разделен на три основни етапа.
Първият етап представлява ремонт на покрива.Поради компрометираната 

покривна хидроизолация и корозиралите ,а на места липсващи ламаринени 
обшивки се налага тяхната подмяна.Предвидените ремонтни дейности обхващат 
демонтиране на шапките по бордовете от поцинкована ламарина , почистване и 
ремонтиране на съществуващата хидроизолация / отстраняване на подкожушена
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хидроизолация , почистване ,грундиране с асфалт лак и залепяне на 
компенсатори за подравняване /.Покривното водотвеждане е решено с бетонови 
корита в хоризонталната част облицовани с хидроизолация.Поради скъсване и 
напукване на същата се налага нейната подмяна.След ремонтирането на 
съществуващата хидроизолация по покривните плочи и корита ще се грундира с 
асфалт лак.Новата хдроизолация е в два пласта и ще бъде газопламъчно залепена 
по покрива , бордовете ,холкерите и коритата.След нейното залепяне ще се 
монтират и новите шапки от поцинкована ламарина по бордовете.Строителните 
отпадъци ще се депонират на депо , определено от инвеститора.

Вторият етап обхваща ремонт на библиотеката и централната входна 
врата.Поради силно амортизираните дървени врати и прозорци на библиотеката 
и централния вход се налага тяхната подмяна с нови.Решението за входната врата 
е нова алуминиева,двукрила с надстройка.За библиотеката са предвидени ПВЦ 
петкамерни прозорци , отваряеми 50% и алуминиеви вътрешни интериорни 
врати.Вътрешните подпрозоречни дъски ще се изпълнят с фаянсови плочки на 
лепило и фугирани.След монтажа на новите дограми отворите ще се обработят с 
плоскости от гипсокартон,алуминиеви ръбоохранители и шпакловка.За решение 
на осветлението в библиотеката е предвидено подмяна на съществуващи стари 
лампи с нови луминисцентни лампи 60/60 -  7бр. с ново захранване и монтиране 
на съществуващи луминисцентни лампи 60/60 -  Збр..Предвидена е шпакловка на 
стените и таваните в библиотеката , както и боядисване с латекс. Строителните 
отпадъци ще се депонират на депо , определено от инвеститора.

Третият етап е заложен ремонт на салона и сцената.Поради пропадане и 
изгниване на дюшемето на сцената е наложаща подмяната му.След демонтиране 
на дюшемето ще се подмени гредореда под него.Новото дюшеме е от рендосани 
дъски,циклени,шлайфани и лакирани с подходящи грундове и лакове.По ъглите 
ще се монтират лакирани дървени первази.Ремонта на салона обхваща частична 
подмяна на радиаторни решетки,прозорците и вътрешно боядисване.Старите 
дървени прозорци ще се подменят с нови петкамерни ПВЦ.Отворите около тях 
ще се обработят с плоскости от гипсокартон,алуминиеви ръбоохранители и 
шпакловка.Липсващите и счупени радиаторни дървени решетки ще се подменят с 
нови , като същите ще се лакират с подходящ лак и цвят.Стените и таваните на 
салона са боядисани с блажна боя.На места има подпухнала и разрушена 
шпакловка , както и боя.Предвидено е направа и разваляне на вътрешно тръбно 
скеле за достигане височината на тавана и стените.Компрометираните места по 
стените ще се обработят с грунд и шпакловка .Старата блажна боя по тавана ще 
се шлайфа.Новата блажна боя по тавана ще е в цвят по избор на инвеститора.След 
ремонта на стените и подмяната на прозорците ще се нанесе латексовият 
грунд.Боядисването на стените ще е с латексова боя в цвят избран от инвеститора. 
Строителните отпадъци ще се депонират на депо , определено от инвеститора.
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ПОРЪЧКАТА

Времето и последователността за изпълнение на поръчката е отразено в 
приложената от нас Графична част на план -  графика за изпълнение на обекта и 
График на работната ръка.

Строителна фирма “КОДИМИТ’еоод има възможности за обезпечаване на 
необходимата организация за изпълнение на предвидините дейности на обекта. 
Трудовите ресурси, транспорта и механизацията, ще бъдат обезпечени съобразно 
нормите, полагащи се за изпълнение на отделните строително -  монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стрикно според изискванията по РУП и тези изложени 
в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, 
проектна документация и количествено -  стойностна сметка към офертата. 
Последователноста на строително - монтажните работи са разделени на етапи, 
които включват:

1. Организационни работи
2. Същинско строителство
3. Подготовка и предаване на завършените работи

1. Подробно описание на организационните работи, които включват:
1. Обезопасяване на строителната площадка.
2. Временна организация на строителния обект.
3. Монтиране на фургони за строителните работници и техническия 

ръководител.
2. Същинско строителство включващо следното:

• Извършване на покривни работи
• Извършване на тенекиджийски работи
• Извършванее на електро работи
• Извършване на дограмаджийски работи
• Извършване на бояджийски работи
• Извършване на дърводелски работи
• Извършване на други довършителни работи

3. Подготовка и предаване на завършените работи
• Почистване на обекта
• Подготовка на строителните книжа съвместно с Инвеститора
• Предаване на готовия обект на Възложителя

Обезопасяването на строителната площадка е съобразена с времената
организация на строителството:

Декларираме , че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта , тяхното 
изпълнение и приложение на обекта , ще бъдат съгласувани с Възложителя и 
всички оторизирани от него контролни органи . Те ще бъдат оборудвани и 
изпълнени съгласно всички действащи нормативни документи в Република 
България , както и съгласно изискванията на настоящата тръжна документация и 
всички приложения към нея
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След запознаването c техническата спецификация, като сме взели в предвид 
особеностите и производителността на притежаваното от дружеството ни 
техническо оборудване, базирали сме се на дългогодишния опит в изпълнението 
на подобни обекти и на професионалната квалификация на служителите ни, е 
изработен Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, с цел 
прецизно и надеждно определяне организацията за работа за изпълнение на 
поръчката.

При изготвяне на офертата сме използвали анализи от програма „Building 
Manager”, която използва УСН и СЕК, а за позициите, които липсват, сме 
изготвили самостоятелни, фирмени анализи. В линейния календарен график сме 
използвали именно тези разходни норми за труд за всеки отделен вид СМР на 
предоставената ни количества.

Линейният календарен график за изпълнение на обекта е разработен 
подробно, като в него са описани всички отделни видове СМР, включени в КС. 
Разработеният линеен календарен график дава информация за сроковете на 
изпълнение на всеки отделен етап от изпълнението на поръчката, необходими за 
изпълнението на всеки отделен вид СМР. Организацията на изпълнение на обекта 
е съобразена с необходимата технологична последователност, при изпълнение на 
различните видове СМР.

Описанието и технологичната продължителност на всички изпълнявани СМР 
са отразени в следната таблица:

Наименование М-
ка К-во

Продължи
телност

/дни/
Начало Край

1.Ремонт покрив 01.09.16 28.09.16
Демонтаж шапки от поцикована ламарина мл 185 5.6 01.09.16 04.09.16
Ремонт стара хидроизолация и премахване на 
съществуваща по холкери,корита и бордове m 2 185 5.8 03.09.16 08.09.16
Доставка и монтаж на хидроизолация с 2 пласта 
битумна мушама Зкг./м2 на газопл.залепване с 
грундиране, вкл.и борд m 2 845

18.7 08.09.16 26.09.16

Направа и монтаж на профилирани щорцове от 
поцинкована ламарина по бордове мл 185 5 24.09.16 28.09.16
Пренос,натоварване и извозване на стр.отпадъци 
до депо m3 2.5 0.7 08.09.16 08.09.16

Н.Ремонт библиотека и входна врата 02.09.16 27.09.16
Демонтаж на врати бР 4 0.4 04.09.16 04.09.16

Демонтаж на прозорци бР 6 0.4 04.09.16 04.09.16
Демонтаж на лум.тела 60/60 по тавани бр 3 0.3 03.09.16 03.09.16
Демонтаж на стари тела по тавани бР . .. 4 0.2 03.09.16 03.09.16
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Д оставка и монтаж  на П В Ц  прозорци отваряеми 
125 /1 6 0 -б б р . m2 12

1.6 05.09.16 05.09.16

Д оставка и монтаж  на алум иниеви  въртеш ни врати 
85/205 - Збр. m2 5.23

0.6 05.09.16 05.09.16

Д оставка и монтаж  алум иниева входна врата m2 4.75 0.8 06.09.16 06.09.16
О бръщ ане страници около врати и прозорци мл 56 2.3 13.09.16 15.09.16

С търгане стари бои и ш пакловки  по тавани m2 108 2.2 06.09.16 08.09.16

Грундиране стари стени и тавани  преди ш пакловка m2 330 1.8 09.09.16 11.09.16

Ш пакловка по стени и тавани m2 330 5.4 15.09.16 19.09.16

Л атексов грунд m2 330 1.9 20.09.16 21.09.16

Л атексово боядисване по стени и тавани m2 330 3.1 22.09.16 24.09.16

Блаж на боя по стари врати и радиатори m2 12 0.9 24.09.16 24.09.16

Л ампен излаз библиотека б Р 2 0.6 12.09.16 13.09.16

М онтаж  същ ествуващ и лум .тела б Р 3 1 25.09.16 25.09.16

Д оставка и монтаж  лум .тела 60/60 бр 7 1.2 26.09.16 27.09.16
Н аправа на подпрозоречни дъски  от ф аянсови 
плочки мл 14

1.1 26.09.16 26.09.16

Ш.Ремонт салон и сцена 28.09.16 30.10.16
Д ем онтаж  на прозорци бр 16 0.9 28.09.16 28.09.16
Д оставка и монтаж  на П В Ц  неотворяем и прозорци 
155/105 - 16бр. m2 26

2.1 29.09.16 30.09.16

О бръщ ане страници около прозорци мл 83 2.2 01.10.16 02.10.16

Н аправа и разваляне на вътреш но работно скеле m 3 870 9.2 28.09.16 24.10.16

О чукване на стари блаж ни бои по стени m2 221 2.5 04.10.16 06.10.16

Грундиране стари стени и тавани  преди ш пакловка m2 221 2 06.10.16 07.10.16

Ш пакловка по стени m2 221 6 08.10.16 13.10.16

Л атексов грунд m2 221 2 14.10.16 15.10.16

Л атексово боядисване по стени m2 221 3 07.10.16 10.10.16

Блаж на боя по тавани m2 245 5 04.10.16 08.10.16

П одмяна на реш етки за радиатори бр 5 1 22.10.16 22.10.16

Ш лайф ане дървени повърхности m2 42 1 22.10.16 22.10.16

Л акиране дървени повърхности m2 42 1 23.10.16 23.10.16

Д ем онтаж  на первази по подове сцена мл 40 1 09.10.16 09.10.16

Д ем онтаж  дю ш ам е и паркет сцена m2 120 3 10.10.16 12.10.16

П одмяна дървена конструкция за сцена m 3 1 2 13.10.16 14.10.16
Д оставка и монтаж  на дю ш ам е в/у греди от 
обработени дъски m2 120

6 15.10.16 20.10.16

Д оставка и м онтаж  на дървени первази по подове мл 40 1 21.10.16 21.10.16

Ц иклене и преш лайф ане на дю ш ам е m2 120 2 21.10.16 23.10.16

Л акиране на дю ш ам е /  Щ ъка грунд и 2ръце лак/ m2 120 5.4 24.10.16 30.10.16

И знасяне на стр.отпадъци m 3 10 3 11.10.16 13.10.16

Забележка: За начална дата на обекта е приета условна 01-09-2016г. При 
евентуално сключване на договор, началната дата ще бъде съобразена с 
откриването на строителната площадка и даването на строителна линия.
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Технологична последователност на видовете работи е следната:

1 .Ремонт на покрив
• Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина
• Демонтаж на стара хидроизолация по корита,холкери и бордове
• Ремонт на стара хидроизолация
• Полагане на битумен грунд
• Пренос,натоварване и извозване на стр.отпадъци до депо
• Полагане на първи пласт хидроизолация без посипка
• Полагане на втори пласт хидроизолация с посипка
• Монтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордове

2. Ремонт на библиотека и входна врата
• Демонтаж на врати и прозорци
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци и алуминиеви врати
• Обработка на отвори около дограми
• Демонтаж на стари лампи и тела
• Направа лампен излаз
• Стъргане стари бои и шпакловки
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки
• Шпакловане на стени и тавани
• Направа на подпрозоречни дъски от фаянсови плочки
• Латексов грунд
• Латексово боядисване на стени и тавани
• Блажно боядисване на радиатори и стари врати
• Монтаж на луминисцентни лампи

3. Ремонт на салон и сцена
• Направа на вътрешно работно скеле
• Демонтаж на прозорци
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци
• Обработка на отвори около дограми
• Очукване на стари блажни бои по стени
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки
• Шпакловане на стени
• Блажно боядисване на тавани
• Латексов грунд
• Латексово боядисване на стени
• Демонтаж на вътрешно работно скеле
• Подмяна на решетки за радиатори
• Демонтаж на дървени первази по подове
• Демонтаж на дюшеме
• Подмяна на дървена конструкция на сцена
• Изнасяне на строителни отпадъци



• Доставка и монтаж на дюшеме
• Доставка и монтаж на дървени первази по подове
• Циклене и шлайфане на дюшеме
• Грундиране на дюшеме
• Лакиране на дюшеме
• Шлайфане дървени повърхности
• Лакиране на дървени повърхности

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на демонтажните 
работи, е същите да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за 
Безопасни и здравословни условия на труд, както и да се използват изправни 
ръчни инструменти и машини.

При изпълнението на демонтажните работи ще се съблюдава изключително 
за запазването на демонтираните материали. Всички демонтирани материали ще 
се складират и сортират внимателно на обекта и ще се подготвят за оглед. След 
приемане на демонтажните и разрушителни работи от страна на Възложителя или 
упълномощен негов представител на обекта, сортираните материали ще бъдат 
насочени в съответсвие с писмените указания на Възложителя към отпадъчни 
материали или ще му бъдат предадени с приемно-предавателни протоколи 
/материали за последващо бъдещо използване/. Строителните отпадъци ще бъдат 
натоварени на самосвали и извозени до предварително определено и одобрено 
сметище.

Демонтажните работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. 
За товаро-разтоварни работи, изнасяне на демонтирани строителни материали от 
сградата, ще се ползват общи работници. Координацията и контрола при 
изпълнението на демонтажните и разрушителни работи ще се изпълнява от 
техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на демонтажните и разрушителни работи ще се съблюдават 
всички мерки за безопасни и здравословни условия на труд под прякото 
ръководство на техническия ръководител на обекта. Опасните зони около местата 
на извършване на демонтажните и разрушителни работи ще се обозначат в 
съответствие с инструкциите заложени в Плана за безопасност и здраве.

Строителните машини, които ще работят на строителната площадка 
отговарят на изискванията за извършване на предвидените демонтажни и 
разрушителни работи. Те отговарят на изискванията за ниско ниво на шум и 
вибрации и са в много добро техническо състояние. Същите преминават редовно 
през съответните технически обслужвания и прегледи и са безопасни за 
използване.

Строителните отпадъци ще се събират в специално оградена площадка в 
контейнери или купчини за различните видове отпадъци. Събирането,
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съхранението, товаренето и транспортирането ще се извършва под ръководството 
на техническият ръководител на обекта.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Изпълнението на електромонтажните работи към част електро и тяхното 
времетраене е показано на изготвения от нас Линеен график за изпълнение на 
обекта. Изпълнението на ел.инсталациите се извършва от обучени ел.техници под 
ръководството на техническия ръководител.

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на всички видове 
СМР при изпълнението на Електромонтажни и ремонтни работи е същите да се 
изпълняват при стриктно спазване на всички правила за Безопасни и 
здравословни условия на труд, както и да се използват изправни ръчни 
инструменти и машини.

Всички видове СМР при изпълнението на Електромонтажни и ремонтни 
работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. За товаро-разтоварни 
работи, пренос на строителни материали, ще се ползват общи работници. 
Координацията и контрола при изпълнението на електромонтажни работи ще се 
изпълнява от техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на всички видове СМР при изпълнението на 
Електромонтажни работи ще се съблюдават всички мерки за безопасни и 
здравословни условия на труд под прякото ръководство на техническия 
ръководител на обекта.

Доставката и монтажа на новите прибори ще става само след предварително 
одобрение от страна на Възложителя. Всички електроматериали и прибори ще се 
доставят само след предварително одобрение от страна на Възложителя и ще 
бъдат придружавани със сертификати и декларации за съответствие .

Монтажните работи ще се извършват от правоспособни електротехници, 
като се спазват стриктно предписанията на ПУЕУ, ПТБ, и ПСТМ. Целостта и 
изолацията на кабелите и проводниците, зануленията, изправността на 
електромера се удостоверяват с протоколи за измерване, издадени от оторизирани 
лаборатории и фирми.

При разчистване на строителната площадка и нейното подравняване ще се 
внимава за наличието на действащи подземни комуникации. Ако наличието на 
такива е предпоставка за трудови злополуки, същите трябва да се изместят от 
строителната площадка.

Електромонтажните работи задължително ще се изпълняват от специалисти с 
необходимата квалификация и правоспособност.

Стриктно ще се спазват задълженията на участниците в строителството 
съгласно плана и инструкциите за безопасност и здраве за целия обект.

Не се допуска използването на части от новоизграждащите се инсталации за 
временни ел.захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в 
експлоатация.
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При извъшване на изпитания на готови инсталации се вземат всички 
предпазни мерки за защита на работниците, както и на други лица , намиращи се 
на обекта срещу поражения от електрически ток.

Най- отговорните операции от електромонтажните работи / ел. връзки, 
заварки, укрепване на съоръженията и т.н / се изпълняват с повишено внимание и 
под непосредственото наблюдение на техническия ръководител или
упълномощено от него правоспособно лице.

При изпълнението на СМР на обекта по част ЕЛЕКТРО ще се спазят 
следните изисквания:

Изпълнителите ще притежават необходимата квалификация и
правоспособност за извършване на този вид дейност.

Изкопните работи ще се извършват на ръка, като предварително се уточнят 
наличните подземни комуникации и се спазват нормативите съгласно Наредба 
№8/1999г.

В процеса на изпълнението ще се съставят всички документи съпътстващи 
строителството -  актове за скрити работи, екзекутивни чертежи, протоколи от 
лабораторни изпитания и т.н.

Ще се спазват стриктно изискванията на НУЕУЕЛ -2004г., ПБОТЕЕС, 
ППСТН-2003г. и всички техни изменения и допълнения , валидни към момента на 
изпълнението.

Преди въвеждането на обекта в експлоатация ще се извършат следните 
профилактични изпитания:

Изпитване на захранващи кабели с повишено напрежение.
Измерване преходното на съпротивление на заземителите.
Измерване преходното на съпротивление на заземителите на 

новомонтираните уреди.
Работата по електрическата инсталация ще бъде осъществена в съответствие 

с изискванията на БДС или еквивалентно и останалите действащи нормативни 
документи на Република България, касаещи електрическите инсталации, а по
точно:

Правила за инсталиране на електрически съоръжения .
Правилник за приемане на електромонтажни работи.
Правила за техническо управление на електрически съоръжения и мрежи .
Правила за безопасност при работа с електрически уреди и съоръжения .
Правила за безопасност при работа и управление на електрически 

съоръжения и мрежи.
Изисквания за противопожарна безопасност при строителна и монтажна 

дейност.
Нормативи за пускане на електрически инсталации.

ОТКРИТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации 
не трябва да се подлагат на никакви механични усилия.

Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се 
извършва с гипсова замазка през 0,70 - 0,80 ш.
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При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните 
трябва да се поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на 
осевата линия на инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със застъпване.

Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на 
изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка - пластмасова или метална, 
съгл. проекта.

Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели между 
етажите трябва да се изпълнява в тръби или скари съгл. проекта.

Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат 
разположени или оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми 
от обитаваните от хора места (напр. балкони, стълбища и др.)

Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава.
Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници при t° по- 

ниска от -15 °С.
Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно 

пространство на панели) трябва да се извършва по най- късото разстояние между 
разклонителната кутия и осветителното тяло.

Не се допуска непосредствено окачване на осв. тела на мостовия проводник.
Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се 

извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно 
закрепване, преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това 
временно закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците.

Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала 
с гипсов разтвор или скоби от изолационен материал.

При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете 
проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm.

Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно 
проекта, но не по-малко от 150 mm.

Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на 
изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление 
между проводниците и проводниците спрямо земята, преди полагане на 
мазилката, а втория път освен горните изпитвания, се прави изпитване по токово 
натоварване преди изпълнение на бояджийските работи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В ЗАЩИТНИ ТРЪБИ

Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не 
трябва да имат съединения в участъците между разклонителните кутии.

Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на 
изолирани проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с 
пукнатини или съединения.

Защитните стоманени тръби се използват за електрически инсталации само 
в случаите, определени в проекта.

Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва 
да имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на 
проводниците при вкарването им в тях
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Защитните стоманени тръби се полагат по начин, който не позволява да се 
задържа влага от кондензираните пари.

Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.
Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към 

технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни 
основи или технологични конструкции.

СЪЕДИНЯВАНЕ, ОТКЛОНЕНИЕ И ОБРАБОТКА КРАИЩАТА НА 
ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ

В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от 
жилото съгласно проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване.

Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи 
(клеми) на апарата трябва да се изпълнява:

Едножични със сечение до 10 mm2 - след оформяне края на жилото с 
предпазване от изваждане и от саморазвиване; Многожични след оформяне края 
на жилото.

Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила 
на проводници и кабели със сечение до 6 mm2 с предпазване от изваждане.

Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на 
кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да 
бъде изолирана.

ОСВЕТИТЕЛНИ АРМАТУРИ И ТАБЛА

Направлението на светлинния поток от осветителните тела, ако не е указано 
в проекта, трябва да бъде вертикално на долу.

Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно 
закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление

Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по 
начин, който не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците. 
Не се допуска понасяне на механически усилия от захранващите осветителното 
тяло проводници.

Не се допуска съединяване на проводниците вътре в конзолите и тръбите.
Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на 

помещенията, трябва да се монтират по такъв начин, че при отваряне на вратите 
да не бъдат закривани.

Плоскостта на разпределителните табла и на вратите трябва да бъдат 
успоредни на плоскостта на стената.

Влизането на кабелите в стената трябва да става чрез изолирани втулки.
Присъединяването на консуматорите към таблата става в съответствие с 

проекта и по такъв начин, че натоварването на всички фази да бъде симетрично.
Забранява се да се използват металните обувки на тръбите проводници и 

инсталационните тръби, както и оловните обвивки на проводниците в 
груповите разпределителни осветителни мрази като заземяващи проводници 
съгл. ПУЕУ, чл. 1-7-2. Не се разрешава полагането на неизолирани алуминиеви
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проводници в земята и използването им като заземителни съгл. ПУЕУ, чл. 1-7- 
41 (4).

Когато се използват заземяващи проводници, трябва да бъдат спазени 
следните условия: да бъде осигурен добър контакт на връзките и непрекъснатост 
на ел. верига по цялата й дължина; при използване на последователно свързани 
участъци от металните конструкции те трябва да се свържат по между си 
посредством заварени стоманени шини.

При наличие на сътресение или вибрация трябва да се вземат мерки против 
разхлабване на връзките.

Всеки заземяващ елемент на електрическата уредба трябва да се свързва със 
заземителя или със заземяващата магистрала с отделно отклонение. Забранява се 
последователно свързване към заземяващия проводник на няколко заземяващи 
части.

ДОГРАМАДЖИЙСКИ РАБОТИ

Предвидените за монтиране дограми ще бъдат изпълнени от съответните 
материали, посочени в Техническата спесификация и разработеня инвестиционен 
проект. Изработката и монтажа им се извършва в следната последователност:

• Взимат се работни размери от отворите на обекта като стриктно се 
съгласуват със техническия ръководител на обекта и заданието по архитектурния 
проект.

•След определянето на размерите започва разкрояването на профилите в 
цеха.

•Монтира се обкова и дръжките към крилата на вратите и прозорците . 
Обковът трябва да бъде правилно оразмерен в зависимост от килограмите на 
стъклопакета.

• Започва сглобяване на касите с крилата на прозорците и вратите .След като 
се сглобят се подготвят за транспорт и монтаж.

•Монтажа на обекта се извършва със подходящи дюбели в зависимост от 
вида на строителната основа.

• Запълване на луфта около дограмите и стената става със монтажна пяна.
• Извършва се контрол за правилния монтаж от техническия ръководител на 

обекта.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

Монтажа на подпрозоречните первази се предвижда с цел да се ограничи 
проникването на влага от дъжд или сняг в зоната на поставената дограма, както и 
да се осигури оттичане на дъждовните води, без същите да оливат по фасадата на 
сградата, което би довело до компрометиране на фасадната топлоизолационна 
система. Те ще бъдат изпълнени от материали , съгласно техническата 
спасификация и проекта.

Технологията на монтажа на подпрозоречните первази, включва следните 
работни процеси:

• Взимат се работни размери от отворите на обекта.
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•След определянето на размерите започва разкрояването на профилите в 
цеха.

• Монтаж на подпрозоречните водобрани .
• Обработка на фугите с подходящ материал.

Дограмаджийските работи ще се изпълняват от обучени строителни 
работници. За товаро-разтоварни работи, пренос на строителни материали, ще се 
ползват общи работници. Координацията и контрола при изпълнението на 
Дограмаджийските работи ще се изпълнява от техническия ръководител на 
обекта.

При изпълнение на Дограмаджийските работи ще се съблюдават всички 
мерки за безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на 
техническия ръководител на обекта. Опасните зони около местата на извършване 
на Дограмаджийските работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите 
заложени в Плана за безопасност и здраве.

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ

• Преди започване на мазаческите работи ще са завършени 
основните видове строително монтажни и покривни работи на 
сградата, завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и
др-)

• Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред 
в съответствие с графика на обекта. Дебелината на пластовете на 
мазилката, ако не е посочена в проекта, не трябва да превишава за 
еднопластова мазилка 25 mm;

• Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка ще става 
след свързването и втвърдяването на предишния.

• Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на 
основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, 
неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или 
мокри места.

• Всички повърхности преди измазването се проверяват за 
отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на 
плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на 
мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

• При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е 
определено друго, се спазва следната последователност на 
технологичните операции: почистване с четка на стените от прах, кал, 
петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете,подготовка 
на повърхността; преглед на вертикалността на зидовете, запълване 
на отвори, вдлъбнатини и други по стените, облепване на дограма, 
намокряне на стените и тавана с вода, шприцоване на бетоновите 
повърхности с циментово мляко, направа и отвесиране на водещите 
майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по



тавана и стените. Отвесиране на ръбовете на издадености (колони, 
пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар, полагане на 
разтвора, подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, 
включително оформянето на ръбовете на гредите с мастари, и 
заглаждането и до получаване на гладка повърхност, включително 
окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.

• Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. 
дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди 
полагането на мазилката.

• Всички гладки и плътни повърхности се почистват и 
обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на 
сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите 
се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.

• При нанасяне на разтвора основата ще е влажна без да има 
по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите 
по-рано положени и изсъхнали пластове.

• Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася 
равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда.

• Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът 
е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се 
навлажнява преди нанасянето на хастара.

• Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор 
- изравнява се с мастар и мистрия и след това се изпердашва.

• Пръскана мазилка се изпълнява в два пласта. Първия 
пласт - основа от гладка мазилка на вароциментов разтвор. Втория 
пласт се напръсква ръчно или машинно от разтвор с големина на 
зърната, в зависимост от изискванията за външния вид на мазилката - 
едро пръскана, ситно пръскана и др. Напръскването покрива 
равномерно цялата повърхност, без прекъсвания.

• Гипсовата мазилка се изпълнява в два пласта. Първият и 
втория пласт се правят от гипсов разтвор или готови гипсови 
мазилики, като втория пласт се изпълнява с дебелина 3 mm и се 
заглажда.

• Всички мазилки и пластовете им ще се пазят до 
втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от 
бързо изсушаване (прегряване). При необходимост вароциментовите 
мазилки се мокрят през 1 -2 дни, а циментовите - по 2 - 3 пъти в 
денонощие, в продължение на 1 седмица.

• При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът няма 
да се нагрява над 30 °С и ще се осигури непрекъсната вентилация на 
помещението.

• Изпълнението на мазилки при зимни условия се 
разрешава само ако са спазени следните условия: полагането, 
транспортирането и съхраняването на разтворите трябва да става така, 
че в момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5



°С - при ръчно полагане. Прилагането на химически добавки при 
изпълнение на вътрешни мазилки не се допуска. В момента на 
мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. При 
минимални температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на 
външни мазилки.

ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНС / ГРАНИТОГРЕС

Новата стенна керамика/фаянс/гранитогрес се поставя върху 
предварително подготвени за това стени (предварително изпълнен хастар или в/у 
ГК ). Новите плочи са с подходящ размер, I - во качество, редят се да напаснат на 
съществуващите размери на помещенията и да отговарят цветово на изискванията 
на Възложителя.

Работите включват поръчване, доставка, монтаж, напасване, запълване на 
фуги и почистване на петна от строителни разтвори. Преди поръчване на цялото 
количество стенна керамика/фаянс/ гранитогрес , представители на Възложителя, 
одобряват цвета и типа стенна керамика/фаянс/ гранитогрес . Работи се 
внимателно като участъците в съседство се предпазват от нарушаване.

Технологията на поставянето на стенна керамика, включва следните 
работни процеси:

Подготовка на лепилния разтвор;
Хоризонтиране и подвеждане на първия ред фаянс с мастар;
Лепене на останалите редове фаянс;
Поставяне на лайсни по ръбовете ;
Фугиране;

Облицовките се изпълняват с кръстачки за точно спазване на изискуемите 
фуги. За извършване на работата ще се използват висококварифицирани 
строителни работници (фаянсаджии).

ОБРАБОТКА ОТВОРИ ОКОЛО ДОГРАМИ ОТ ГИПСОКАРТОН

Технологията на изпълнение на обшивки от гипсокартон, включва следните 
работни процеси:

• За вертикални носещи елементи се използват профилите CD, чиито краища 
се фиксират в два UD профила. Те се монтират към пода и тавана, като в 
предварително пробити в бетона отвори с чук се набиват дюбели-пирони. 
Разстоянието между всеки два съседни дюбела не бива да бъде по-голямо от 100 
cm.

• UD профилите се отрязват с ножица на необходимата дължина. 
Разстоянието между UD профилите и стената определя широчината на кухината
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между тях. Избира се според дебелината на топлоизолационния материал, а също 
и технологичното пространство, необходимо за преминаващите тръбопроводи.

•Краищата на CD профилите се напъхват в UD профилите и под отвее се 
изправят във вертикално положение. Разполагат се на разстояние един от друг в 
зависимост от широчината на плочите и от начина на поставянето им по дължина 
-  вертикално или хоризонтално. При вертикално поставяне на плочи с широчина 
1200 mm, това разстояние е 600 mm.

•CD профилите се закрепват допълнително към стената с помощта на 
специални окачвани. Всеки от тях се монтира с дюбел към зида, а към стената на 
вертикалния CD профил с винтове за ламарина LN 3,4x9.

• Различните инсталации се прокарват .
• Гипсокартонените плоскости се завинтват с рапидни винтове за монтажните 

профили, така че надлъжните им ръбове да са успоредни на носещите профили.
•След монтиране на гипсокартонените пана,се монтират ръбоохранители, 

фугите се шпакловат, като се използват специални ленти за фуги, които 
допълнителна защита на фугите срещу напукване. Шпакловъчната смес е 
специална за гипсокартон. С нея се запълват фугите и след около половин час 
излишната част от сместта се отстранява. Следва второ шпакловане за 
доизравняване. Първото се прави с шпакла, а второто с маламашка. Накрая 
повърхността се шлайфа, като се внимава картона да не се претрива.

За извършване на работата ще се използват висококвалифицирани 
строителни работници.

РАБОТНО СКЕЛЕ

МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ НА СКЕЛЕ

Окомплектовката, сглобяването и монтажа на скелето се извършва съгласно 
типовата спецификация и индивидуалния проект даден от производителя или 
доставчика на скелето или отделен технологичен проект.

Над пътеките осъществяващи достъпа до сградата ще бъдат изградени 
проходи с предпазни козирки с оглед осигуряването на безопасно преминаване на 
посетители на обекта, както и нормалното функциониране и осъществяването на 
дейността на работещите в сградата.

Специални изисквания
Материалите, използвани за заготовка на части на скелетата или за монтажа 

им, следва да съответстват на предвидените в проекта. Тръбите използвани за 
скелето трябва да нямат изкривявания, измятания и други дефекти, намаляващи 
здравната на елементите на скелето.

Крепежните елементи и резбовите такива трябва да отговарят на 
действащите стандарти.

След сглобяване(разглобяване) на частите на скелето, тръбите, връзките и 
болтовете, трябва свободно да застават и да се връщат в нормално положение и да 
са в съосност. Същите трябва да са почистени от бучки, шлака, драскотини и 
стружки от рязане, боя и остатъци от строителни материали и да са с подходяща
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грапавост, осигуряваща надеждност на връзките на тръбите със свързващите 
елементи.

Основни етапи при монтажа и демонтажа на скеле :
I етап :

На предварително подготвена площадка се преместват и сортират 
елементите на скелето. Около мястото на сглобяване се слага временно 
ограждение с предупредителни знаци и надписи;

II етап
Сглобяват се по двойки съответните тръби на скелето(къси-дълги) и се 

закрепват една към друга на 15 см от терена(вертикалните стойки с напречните 
тръби в посока първото ниво) с цел оформянето на първата вертикала която ще 
израства във височина. След изграждане на първото ниво, петите на Стойките се 
заковават с пирони към дървените подложки по следния начин:

III етап
За оформяне на втория ред на скелето се монтират надлъжните и напречни 

тръби. След удължаването на вертикалните стойки на втория ред скеле се 
извършва застилане на работната площадка и се монтират предпазните бордови 
дъски и парапети. Стойките на скелето се монтират под отвее. Укрепването на 
скелето към сградата се извършва едновременно с неговото изграждане;

IV етап
Извършват се гореизброените последователни действия при изграждането 

на втората и следващи клетки на скелето и израстването им във височина. 
Последователно се извършва монтаж на диагоналните връзки и укрепването на 
скелето, чрез закрепването му към сградата в съответствие с избрания начин за 
това начин.

Поредния ред на вертикалните стойки се укрепват към сградата през една, 
започвайки в посока ъгъла на сградата към средата. Вътрешните стойки се 
укрепват в шахматен ред по височина и в хоризонтална посока. Всяка от 
последния ред на вертикалните стойки се анкерира към сградата.

Вертикалните елементи се монтират по отвее или нивелир.
При направата на връзките и укрепването на скелето към сградата се 

извършва проверката им по време на монтажа.
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Платформите на скелето трябва да съответстват по размери, форма и 
разположение на работата, която се извършва, и да са с необходимата 
носимоспособност, като позволяват безопасни работа и преминаване.

Платформите на скелето се монтират така, че:
1. съставните им части да са неподвижни по време на използването им;
2. да няма опасни пролуки между тях и средствата за колективна защита за 

предотвратяване на падания.
Изграждането на работните площадки, предпазни перила и бордови дъски 

се извършва последователно от долу нагоре. След окончателното сглобяване на 
скелето при необходимост се монтира защитно покритие по цялата повърхнина на 
скелето.

Стълбищните клетки се изграждат едновременно с монтирането на скелето.
Изкачването и спускането на елементи на скелето се извършва чрез 

подемници и лебедки или чрез подаването им през отворите на сградата. 
Забранява се подхвърлянето на части от скелето.

Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от 
техническия ръководител.

Подът на работната площадка се покрива с платна от 5 см талпи или 
инвентарни пътеки. Препоръчва се платната да лягат върху напречниците 
непосредствено до вертикалните стойки (без междинни напречници), така че да 
не се товарят надлъжните тръби на сгъване.

По продължение на външната страна на скелето работната площадка трябва 
да завърши с предпазна челна дъска с минимална височина 25 см.

Работната площадка трябва да се огради с парапети, съставени от две тръби, 
на височина 0,5 м и 1 м от нивото на пода. Непосредствено под работната 
площадка (на 2 м по-долу) трябва да има предпазна площадка.

При употребата на фасадно скеле в участъците в които има постоянно 
движение на хора с оглед минувачите да бъдат защитени от падащи предмети на 
височина около 4 м от терена трябва да се монтира защитна дъсчена площадка с 
козирка.

За изкачване и слизане на работниците в конструкцията на скелето може да 
се устрои и стълбищна клетка, образувана от 6 допълнителни стойки, съответно 
укрепени в надлъжна и напречна посока. Стълбите се правят обикновено в 
средата на скелето. При фасадни скелета на етажни сгради и при други 
конкретни-случаи направата на стълбищна клетка не е задължителна, ако 
съществува достатъчно удобен и сигурен достъп до работната площадка.

Хоризонталната надлъжна връзка на височина 15 см от нивото на терена 
служи за свързване посредством напречниците от противоветровите връзки, а 
така също и за общо опаянтване на скелето. Противоветровите връзки 
задължително се привързват във всеки хоризонтален ред (през 2 м височина) с 
напречниците. В двете крайни напречни равнини на скелето се монтират 
диагонални връзки. Анкерирането на скелето се извършва обикновено на 
подходящи места към сградата (отвори за прозорци) или други чрез удължени 
напречници, които се прекарват през отворите на зидарията и се свързват с 
прилягащи плътно към стената закотвящи тръби с дължина 2-3 м по следните 
примерни схеми:

20



Противоветровите връзки се състоят от кръстосани тръби.Тръбите, 
образуващи противоветровите връзки, не се снаждат осово, а се свързват 
поотделно всяка за себе си (към вертикалите). По този начин се избягва 
несигурното действие на надлъжните връзки (удължителите).

Надлъжните тръби се монтират от вътрешната страна на Стойката. По този 
начин всяка страна на скелето има стремеж да се огъне по цялата си дължина 
навътре и тяхното действие взаимно се уравновесява, понеже връзката им чрез 
напречниците не позволява огъване на отделните страни.

Монтирането на напречни диагонални връзки е задължително, когато не е 
изпълнено устойчиво укрепване (анкериране) на скелето към строежа. 
Напречните връзки се развиват във вертикалните равнини в краищата на скелето 
и през всяко трето поле в равнината на кръстосването на противоветровите 
връзки. В работната зона диагоналите се демонтират, за да не пречат на 
движението и подвоза на материалите. След преместването на работната 
площадка напречното укрепване на съответните полета е задължително.

Независимите скелета, чиято устойчивост не е осигурена от конструкцията 
им, трябва да бъдат анкерирани.

Всяка вертикална стойка се анкерира през 2, 3 или 4 нива на скелето, в 
зависимост от качеството на стената и анкерното устройство. Крайните стойки 
трябва да се анкерират на всеки 4 м. Най-общо анкерирането може да се извършва 
чрез парчета тръбно скеле, които се закрепват към Стойките със стандартни 
скрепителни елементи.

Когато, стената за закрепване е тухлена или газобетон, се налага друга форма 
на анкериране, чрез монтаж на разпъващ елемент през отвор във фасадната 
плоскост, между две етажни плочи и привързване-то му към скелето, че да се 
осигури предаване на товара от скелето и поемането му, може да става по следния 
начин:
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Ако разстоянието между стената и площадката е по-малко от ЗОсм не трябва 
парапет от вътрешната страна на скелето.

При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се 
обезопасяват срещу падане на хора и предмети.

Демонтажа на скелето се извършва след почистването на работните 
площадки от инструменти, инвентар,остатъчни материали и отпадъци.

Преди започването на демонтажа на скелето, работещите следва да бъдат 
инструктирани за последователността на разглобяване, с оглед осигуряване на 
мерките по ЗБУТ.

Демонтажа на скелето започва от най високия му ред в обратна 
последователност на монтажа му.

Демонтираните елементи се сортират по видове. Едрогабаритните части се 
връзват в пачки, а малогабаритните в подходящи за това кутии-сандъци, като 
тежестта им не бива да надвишава 50кг.

Демонтираните елементи на скелето се сортират по видове. Забранява се 
складирането на части от скелето по работните платформи за избягване на 
рязкото им претоварване.

Експлоатация на скелето
Металното фасадно скеле се допуска в експлоатация само след пълното 

завършване на монтажа му, но не преди да е подписан акт за приемането му от 
извършилия монтажа, техническия ръководител и координатора по безопасност и 
здраве.

Скелетата се монтират, използват и демонтират по безопасен начин, 
гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на 
използването им.

Носещите елементи на скелето се обезопасяват срещу приплъзване чрез 
закрепване към опорната плоскост чрез приспособления против приплъзване или 
чрез друго равностойно по ефективност приспособление.

Подложките, върху които се монтира скеле, се проектират и изпълняват така, 
че да не се превишава допустимото натоварване на основата.

Части на скелета, които не са готови за използване (например по време на 
монтиране, демонтиране или реконструкция), се означават със съответните знаци 
за безопасност и се ограждат с подходящи средства за физическа защита за 
предотвратяване на достъпа до опасната зона.

Състоянието на скелето се проверява ежедневно, преди започването на 
работа от бригадира на звеното извършващо строително-монтажни работи по 
фасадата.

Работните площадки(настилки) и стълби на скелето следва периодично да се 
очистват от отпадъци, остатъци от материали, сняг, заледяване, а при зимни 
условия същите се посипват с пясък.

При необходимост от изменение или увеличение на натоварването в 
отделните участъци от скелето, следва да се провери здравината на скелето.

Разстоянието между работните площадки на скелето и стената на сградата 
не бива да надвишава 150 мм при извършването на СМР по фасадата.

За изправното състояние да скелето и укрепването му трябва да се следи 
непрекъснато в процеса на използването му и не се допуска по-голямо
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натоварване от заложеното в проекта. При забелязване на недопустими 
деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат 
съответни мерки.

При цялостно заскеляване на сгради, ъглите на строежа се покриват в пълна 
ширина от клетките на скелето. При това изпълнение трябва настилките да бъдат 
с еднаква височина. Извършва се и укрепване(превързване) на скелетата по 
различните фасадни плоскости едно към друго.

Не се допуска използване на ръчни колички за хоризонтално транспортиране 
на товари по платформите на скелета, които не са предназначени и оразмерени за 
целта.

Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от
2,0 т .

Скелетата не трябва да се пренатоварват и товарите трябва да са 
разпределени колкото е възможно по-равномерно.

Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се 
разместват най-малко на 10,0 m в хоризонтална посока.

Преди да се монтират подемни машини върху скелетата, трябва да се вземат 
специални предпазни мерки, за да се осигури тяхната издръжливост и стабилност.

При използване на стационарни подемници в близост до скелето, същите 
следва да се укрепват към сградата независимо от скелето.

Над местата за преминаване и проходите под скелето се изграждат надеждни 
защитни навеси.

Транспортиране и съхранение на скелето
Транспортирането на скелето се извършва чрез ползвания от нас собствен 

автомобилен парк.
Не се допуска хвърляне на елементите на скелето от транспортните средства, 

с оглед недопускане на действия можещи да причинят повреждането им.
При транспортиране и съхранение на елементи на скелето не се допуска 

поставяне на повече от три кутии или сандъци едни над други.
Елементите на скелето задължително се съхраняват в закрити помещения 

или под навеси на подложки, при което същите не бива да са поставени на едно 
място, а по цялата повърхнина на елемента на скелето за избягване на 
деформации. Връзките се смазват и съхраняват в сандъци.

Общи указания за безопасност при работа на скеле
Фасадното скеле се монтира върху твърда настилка -  теренът трябва да бъде 

подравнен и уплътнен. На площадката под скелето трябва да бъде осигурено 
отвеждането на повърхностните води.

Скелетата следва да бъдат надеждно закрепени и анкерирани към сградата 
по цялата височина. Произволно сваляне на закрепващи(анкериращи) елементи на 
скелето не се допуска.

При съвпадение на местата за закрепване на скелето с отворите на сградата, 
следва, закрепването да се извършва с подходящи закрепващи части към 
отворите.

Натоварванията на настилките на работните площадки на скелето не трябва 
да превишава предвидените в проекта. Струпване на много работници на едно 
място не се допуска.
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При извършване на работи по монтаж и демонтаж на скелето, работниците 
следва да са преминали специален за това инструктаж. При извършване на такива 
работи на височина над 15 м., работещите следва да са преминали на медицински 
прегледи. При монтаж и демонтаж на скелето на височина работниците следва да 
са обезопасени по подходящ начин чрез предпазни колани и въжета по време на 
работа захванати към надеждни конструктивни елементи на сградата.

Забранява се достъпът на работници неучастващи в работата до зоната 
където се извършва монтаж и демонтаж на скелето.

Стойките на скелето, разположени в близост до проходите под него и 
местата за повдигане и спускане на товари трябва да бъдат защитени от възможни 
удари.

Работните площадки, мостици и стълби трябва да бъдат:
а) така изградени, че никоя от частите да не може прекадено или 

неравномерно да се огъне;
б) така построени и поддържани, че да се намали, колкото е възможно, 

рискът, като се имат предвид съществуващите условия за падане или подхлъзване 
на хора;

в) свободни от излишни товари.
Преди свалянето на настилките на работните площадки, в това число при 

преместването им в друга клетка, следва същата да се почисти от материали, 
отпадъци и др. и да се преустанови достъпа до скелето до завършването на 
горните работи

По време на демонтажа на скелето, всички входни отвори на първо ниво на 
сградата и изходи на балкони и прозорци в предела на разглобяваният участък 
трябва да бъдат затворени(закрити).

Електрическите проводници и кабели на разстояние от 5м до скелето по 
време на монтаж и демонтаж трябва да бъдат свалени, изключени или вкарани в 
предпазни изолиращи или гумени тръби.

За защита на работещите на скелето от електрически разряди, по време на 
опасност задължително скелето трябва да има мелниезащита и надеждно 
изпълнено заземление.

По време на гръмотевици и вятър по силен от 6 бала, работите на скеле, 
монтаж и демонтаж се преустановяват.

ШПАКЛОВЪЧНИ РАБОТИ

Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната 
мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се 
спазва следната последователност на технологичните операции:

- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна 
мазилка, прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и 
хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор.

Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите
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на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, 
оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се 
отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се 
изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и 
сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се 
осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

След шпакловането на стените и таваните те се грундират с висококачествен 
проникващ грунд, който попива дълбоко в порите на основата, като я подготвя за 
следващите строителни операции, увеличава адхезията и дълготрайността на 
покритието.

Дълбокопроникващият грунд, който се използва е водоустойчив, безцветен 
след изсъхване, запазва дишането на основата и е безвреден при работа и 
ползване както при външни, така и при вътрешни строителни операции. Той е 
изключително подходящ за прилагане върху водопоглъщащи основи, каквато е 
гипсокартона.

Максималната адхезивна способност на грунда е веднага след изсъхването. 
По тази причина е следващите строителни операции се изпълняват без излишно 
забавяне.

След грундирането на стените и таваните, те се боядисват с подходящата 
латексова боя.

При боядисването е необходимо плоскостите да бъдат сухи и да се покриват 
напълно с боя, така че те да изглеждат напълно еднообразни, без всякакви 
неравности и следи от четка. При наколкократно боядисване преди да се постави 
новият пласт боя, предходният трябва да бъде съвсем изсъхнал, съгласно 
правилника за приемане и предаване на СМР. При боядисване с цветен латекс, 
цветът на латекса ще бъде предварително съгласуван с представители на 
инвеститорския контрол. Всички материали, които се използват отговарят на 
техническите спецификации.

Материалите, използвани при подготовката за полагане на боите са от 
видове, указани от производителя на боите, за съответната ситуация и 
съответните повърхности.

При тавани, които подлежат на боядисване се сваля старата боя и се 
изкърпва местото с гипсова шпакловка, след което се грундира и се завършва с 
полагане на 2 слоя латекс.

Повърхностите, включително шпакловките, трябва да бъдат сухи, твърди и 
безпрашни. Чрез леко прешлайфане на шпакловъчните повърхности с финна 
шкурка се отстраняват малките неравности и се осигуряват гладки преходи върху 
повърхността на плоскостите. При шлайфането картона до шпакловните 
повърхности не бива да се претрива.

След грундирането и кратко време за изсушаване може веднага да се започне 
с боядисването. Грундирането изравнява различната степен на поглъщане на
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шпакловката и на картона, подобрява сцеплението при последващото нанасяне на 
покритие, и предлага една допълнителна влагозащита за строителните плоскости.

Преди изпълнение на гипсовата шпакловка основата трябва да бъде здрава, 
суха, равна без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. 
При наличие на петна те трябва да се отстранят с телена четка.

Всички неравности по повърхностите за боядисване трябва да бъдат 
отстранени;

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
Изпълнителят може да нанася покритията след установяване, че съответните 

повърхности и условията в дадения участък са подготвени съгласно 
технологичните изисквания .

Да не се боядисва с латексови бои при температура на помещенията под 10 
градуса и върху неизсъхнала основа .

Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно 
наслояване и еднаква обработка, не се допускат петна, ленти, напластявания, 
протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от 
четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

За извършване на работите ще се използват висококварифицирани 
строителни работници - бояджии.

НАСТИЛЪЧНИ РАБОТИ

Настилъчните работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. 
За товаро-разтоварни работи, пренос на строителни материали, ще се ползват 
общи работници. Координацията и контрола при изпълнението на Настилъчните 
работи ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на Настилъчните работи ще се съблюдават всички мерки за 
безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на 
техническия ръководител на обекта. Опасните зони около местата на извършване 
на Настилъчните работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите 
заложени в Плана за безопасност и здраве.

Доставката и полагането на настилките ще става само след предварително 
одобрение от страна на Възложителя .

Всички материали се доставят от одобрен и изпитан доставчик, със 
съответните гаранции и сертификати за качество.

НАСТИЛКА ОТ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ / ДЮШАМЕ /

Изпълнението на този вид подови настилки се извършва с материали първо 
качество, предварително съгласувани и одобрени от представителя на 
Възложителя на обекта.

Работите включват поръчване, доставка, монтаж и напасване.
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Технологията на направата на настилката, включва следните работни 
процеси:

Преди поставянето на дървен под помещението трябва да е затворено от 
външни врати и прозорци. Теренът да е сух и добре вентилиран. Дюшеме се 
поставят само над или на земното равнище. Между земята и долната страна на 
дъските трябва да има поне 60 см. Основата може да е бетон, перлитобетон, 
специален гипсофазер, циментно-пясъчна замазка,гредоред или старо дюшеме. 
Ако подовата конструкция няма да има шумо- и термоизолация, паркета се 
монтира върху изравнителна замазка с дебелина 15-20mm. В случай, че има 
изолационен пласт, замазката трябва да е 25mm. Когато има опасност 
изолиращият материал да се деформира, над него се излива бетон. Обикновено 
под замазката се полага пароизолиращоРУС-фолио.Напречно на основата, върху 
която ще се монтира подовото покритие, се правят отвори с големина 1.5% от 
площта на основата. Те служат за хоризонтална вентилация. 
Дървеният материал се съхранява на Юсм над бетона. Преди монтаж в 
помещението трябва да се поддържа температура 16-24°С и влажност 35-55% 
поне 14 дни. Добре е в тези граници да останат условията по време на монтажа и 
след него. Самият материал също е необходимо да се аклиматизира към 
параметрите на средата. Той се освобождава от опаковките поне 72 часа преди 
поставяне. Изваждането на материала става, след като е приключила работата с 
влагосъдържащи материали и бетонът е най-малко на 60 дни. 
Повърхността, на която ще се слага дюшеме или паркет, трябва да е изравнена, 
гладка и чиста. Да не предразполага към раздвижване и разместване. 
Влажността може да се провери с електронен влагомер на няколко места и ако е 
над оптималната, посочена по-горе, да се вземат мерки за нормализирането й. 
Много е важно при монтиране на дървения под да се оставят определени резервни 
пространства около периметъра - приблизително 15-20mm. Вертикалният отстъп 
между дъските да е около 1mm, а фугите -  0.3mm. Това позволява материала да се 
донамести без измятане при аклиматизирането.
Ако паркета няма фабрично нанесено покритие, той се лакира след монтирането, 
но едва след като са приключили всички строителни и довършителни работи, 
включително и боядисването на стените.
Паркетните первази се заковават след изсъхване на лака. 
Дървените подови покрития се монтират чрез три основни метода -  коване, 
лепене и редене. В някои случаи се правят комбинации между тях. Изборът на 
начин за инсталиране зависи от типа дървесина, от вида на основата и от 
предназначението на помещението. Най-добре е за това да се съветвате със 
специалист. Същото се отнася и за избора на лепило, ако ще се лепи. 
Съвременните специализирани паркетни лепила не съдържат опасни вещества и 
не са възпламеними, за разлика от прилаганите в миналото. На пазара се 
предлагат акрилни, полиуретанови и водноразтворими прахообразни лепила. 
Материалите на уретанова основа създават стабилна връзка и са с универсално 
приложение. Водните изсъхват по-бързо и съдържат възможно най-малко 
дразнещи вещества.

Поставяне на первази по вид и характеристики съгласно Техническите 
спесификации и инвестиционни проекти , като се следи внимателно первазите да
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са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата 
на подовото покритие ;

За извършване на работата ще се използват висококварифицирани 
строителни работници (дърводелци).

ПОКРИВНИ РАБОТИ

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на покривните 
работи, е същите да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за 
Безопасни и здравословин условия на труд, както и да се използват изправни 
ръчни инструменти и машини.

Покривните работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. За 
товаро-разтоварни работи, пренос на строителни материали, ще се ползват общи 
работници. Координацията и контрола при изпълнението на покривните работи 
ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на покривните работи ще се съблюдават всички мерки за 
безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на 
техническия ръководител на обекта. Опасните зони около местата на извършване 
на покривните работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите заложени в 
Плана за безопасност и здраве.

При изпълнението на всички нови покривни работи на обекта ще се спазват 
стриктно всички нормативи и разпореждания , действащи в страната ни, за 
съответните видове СМР. Всички строителни материали , които ще се влагат на 
обекта , ще отговарят на Изискванията на Техническата спесификация и само 
след получено одобрение от страна на Възложителя . Всички те ще бъдат 
придружени от Сертификати и декларации за съответствие , както ще бъдат 
представени и всички документи , посочени от Възложителя и съответните 
контролни органи на обекта .

Покривните работи включват много по разнообразие и по вид дейности, 
които се извършват при голяма височина и са съпътствани с голям риск за 
работещите от падане от височина.

След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните 
строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се 
свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

Работниците при рязане на ламарина с механична ножица ръцете им ще 
бъдат осигурени с ръкавици от брезент.

При подмяната на покривните материали и конструкции се работи 
внимателно при условията на „работа на височина” -  с повишено внимание, 
спазвайки изискванията на действащите правила за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи.
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Фактори увеличаващи риска от падане от височина при покривни 
работи

1. Лошите атмосферни условия, например вятър със скорост по- голяма 
от 10 м/сек, дъжд, снеговалеж, намалена видимост и т.н.;

2. Работа в близост и по контура на покрива;
3. Формата и наклонът на покрива;
4. Товароносимоста и износването на елементите на 

покривната конструкция, включително складиране на материали и 
отпадъци;

5. Монтиране на спомагателни съоръжения, като лебедки, мачти и др.;
6. Манипулация със специфични строителни машини;
7. Здравословното състояние на работниците;
8. Видът на покривната настилка.

ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на 
Тенекеджийските и Железарските работи, е същите да се изпълняват при 
стриктно спазване на всички правила за Безопасни и здравословни условия на 
труд, както и да се използват изправни ръчни инструменти и машини.

Тенекеджийските и Железарските работи ще се изпълняват от обучени 
строителни работници. За товаро-разтоварни работи, пренос на строителни 
материали, ще се ползват общи работници. Координацията и контрола при 
изпълнението на Тенекеджийските и Железарските работи ще се изпълнява от 
техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на Тенекеджийските и Железарските работи ще се 
съблюдават всички мерки за безопасни и здравословни условия на труд под 
прякото ръководство на техническия ръководител на обекта. Опасните зони около 
местата на извършване на Тенекеджийските и Железарските работи ще се 
обозначат в съответствие с инструкциите заложени в Плана за безопасност и 
здраве.

Съединяването на отделните листове ЛТ ламарина става чрез застъпване. За 
закрепване на ламарината се използват стоманени гвоздеи.

При приемане на завършените тенекеджийски работи трябва 
внимателно да се огледат ламаринените повърхности, на връзката между 
отделните елементи и местата на допиране на ламарината до надпокривните 
части. След изпълнението ламаринените листове трябва плътно да се прилепват 
обшития елемент.

При изпълнението на всички нови Тенекеджийски и Железарски работи на 
обекта ще се спазват стриктно всички нормативи и разпореждания, действащи в 
страната ни , за съответните видове СМР. Всички строителни материали , които 
ще се влагат на обекта , ще отговарят на Изискванията на Техническата 
спесификация и само след получено одобрение от страна на Възложителя . 
Всички те ще бъдат придружени от Сертификати и декларации за съответствие,
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както ще бъдат представени и всички документи , посочени от Възложителя и 
съответните контролни органи на обекта .

ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на 
хидроизолационните работи, е същите да се изпълняват при стриктно спазване на 
всички правила за Безопасни и здравословин условия на труд, както и да се 
използват изправни ръчни инструменти и машини.Покривната хидроизолация се 
полага съгласно Наредба №2 от 06.10.2008г.,придружена от съответните 
сертификати за качество.

За правилното изпълнение трябва стриктно да се спазват инстукциите на 
производителите.Ако условията за полагане позволяват да се изпълни изолация 
върху старо покритие и то не може да се премахне , то може да се използува 
вместо допълнителна основа.Зоните с наличие на загниващи и износени места се 
премахват, мехурите се отварят,подсушават и изравняват.Полага се слой битумен 
грунд.Битумната хидроизолационна мембрана съдържа свързващи материали и 
при газопламъчно залепване не се изисква поставянето на допълнителни 
материали за залепване,като разтворители,лепила и други.За залепването се 
използува газова горелка,свързана с маркуч не по-малко от 20м. към бутилка с 
пропан-бутан и регулатор за налягане.Загряването с горелката води до изчезване 
на защитния филм.Прекаденото загряване води до увреждане на материала , а от 
друга страна недостатъчното загряване на материала няма да доведе до 
правилното залепване на листовете към повърхността.Застъпите трябва да са с 
необходимата ширина / мин.10см./.Правилното изпълнение е докато листовете 
биват размотавани да се остави изтичане на разтопена битумна смесот 
застъпите,което ще ги залепи завинаги.

При изпълнение на товаро-разтоварни работи трябва да се избягва допир 
и пряк контакт с остри и режещи повърхнини.Хидроизолационните ролки се 
складират във вертикално полужение.

Хидроизолационните работи ще се изпълняват от обучни и 
висококвалифицирани строителни работници ( изолаторджии)., а товаро- 
разтоварните работи от общи работници.

Механизацията която ще се използува е автокран.
Контролът по качеството и ЗБУТ ще е под кординацията на техническият 

ръководител.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и 
съхранение на материали и изделия да се извършват в съответствие със 
здравословни и безопасни условия на труд при товаро-разтоварни работи по 
начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане и падане.
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Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, 
състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на 
работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.
Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на 
работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само 
за една смяна.Товаро-разтоварните работи, издигането и свалянето на и от 
височина на всякакъв вид товари да се извършва по възможност по механизиран 
способ.Повдигането на тежки големогабаритни елементи при товаренето и 
разтоварването им на и от автомобили се извършва, след като работещите 
напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на 
прикачвачите.Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите 
материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена 
близост до него. Ръчното пренасяне на материали и др. се допуска от един 
работник при спазване на съответствието на възрастта и теглото на пренасяне 
съгласно физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.Забранява 
се ръчно подаване чрез хвърляне или с помощта на въжета, тел, арматурна 
стомана и др.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА ПО ВИДОВЕ РАБОТИ 

1 .Ремонт на покрив
• Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина - тенекиджия
• Демонтаж на стара хидроизолация по корита,холкери и бордове -  

общ работник и изолаторджия
• Ремонт на стара хидроизолация - изолаторджия
• Полагане на битумен грунд - изолаторджия
• Пренос,натоварване и извозване на стр.отпадъци до депо -  общ 

работник
• Полагане на първи пласт хидроизолация без посипка -изолаторджия
• Полагане на втори пласт хидроизолация с посипка - изолаторджия
• Монтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордове - 

тенекиджия
2.Ремонт на библиотека и входна врата

• Демонтаж на врати и прозорци - общ работник
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци и алуминиеви врати - 

монтажник
• Обработка на отвори около дограми - бояджия
• Демонтаж на стари лампи и тела -  ел.техник
• Направа лампен излаз -  ел.техник
• Стъргане стари бои и шпакловки - бояджия
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки - бояджия
• Шпакловане на стени и тавани - бояджия
• Направа на подпрозоречни дъски от фаянсови плочки - плочкаджия
• Латексов грунд - бояджия
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• Латексово боядисване на стени и тавани - бояджия
• Блажно боядисване на радиатори и стари врати -бояджия
• Монтаж на луминисцентни лампи -  ел.техник

3.Ремонт на салон и сцена
• Направа на вътрешно работно скеле -общ работник , бояджия
• Демонтаж на прозорци -  общ работник
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци - монтажник
• Обработка на отвори около дограми -бояджия
• Очукване на стари блажни бои по стени-бояджия
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки-бояджия
• Шпакловане на стени-бояджия
• Блажно боядисване на тавани-бояджия
• Латексов грунд-бояджия
• Латексово боядисване на стени-бояджия
• Демонтаж на вътрешно работно скеле -общ работник
• Подмяна на решетки за радиатори -дърводелец
• Демонтаж на дървени первази по подове-дърводелец
• Демонтаж на дюшеме - дърводелец
• Подмяна на дървена конструкция на сцена -дърводелец
• Изнасяне на строителни отпадъци -  общ работник
• Доставка и монтаж на дюшеме -дърводелец
• Доставка и монтаж на дървени первази по подове -дърводелец
• Циклене и шлайфане на дюшеме -дърводелец
• Грундиране на дюшеме -дърводелец
• Лакиране на дюшеме -дърводелец
• Шлайфане дървени повърхности -дърводелец
• Лакиране на дървени повърхности -дърводелец

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПО
ВИДОВЕ РАБОТИ

1 .Ремонт на покрив
• Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина - ръчни инструменти
• Демонтаж на стара хидроизолация по корита,холкери и бордове -  

ръчни инструменти
• Ремонт на стара хидроизолация -  ръчни инструменти , газова 

горелка
• Полагане на битумен грунд -  ръчно / бояджийски валяци /
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• Пренос,натоварване и извозване на стр.отпадъци до депо -  ръчно , 
самосвал

• Полагане на първи пласт хидроизолация без посипка -  газова 
горелка, автокран

• Полагане на втори пласт хидроизолация с посипка -  газова горелка , 
автокран

• Монтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордове -  
перфоратор, ръчни инструменти

2. Ремонт на библиотека и входна врата

• Демонтаж на врати и прозорци - ръчни инструменти
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци и алуминиеви врати 

ръчни инструменти,перфоратор
• Обработка на отвори около дограми - ръчни инструменти
• Демонтаж на стари лампи и тела - ръчни инструменти
• Направа лампен излаз - ръчни инструменти
• Стъргане стари бои и шпакловки - ръчни инструменти
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки - ръчни 

инструменти
• Шпакловане на стени и тавани - ръчни инструменти, ел.бъркалка
• Направа на подпрозоречни дъски от фаянсови плочки - ръчни 

инструменти
• Латексов грунд - ръчни инструменти
• Латексово боядисване на стени и тавани - ръчни инструменти
• Блажно боядисване на радиатори и стари врати - ръчни инструменти
• Монтаж на луминисцентни лампи - ръчни инструменти

3. Ремонт на салон и сцена

• Направа на вътрешно работно скеле - ръчни инструменти
• Демонтаж на прозорци - ръчни инструменти
• Доставка и монтаж на нови ПВЦ прозорци - ръчни 

инструменти,перфоратор
• Обработка на отвори около дограми - ръчни инструменти, 

перфоратор
• Очукване на стари блажни бои по стени - ръчни инструменти
• Грундиране стари стени и тавани преди шпакловки - ръчни 

инструменти
• Шпакловане на стени - ръчни инструменти, ел.бъркалка
• Блажно боядисване на тавани - ръчни инструменти
• Латексов грунд - ръчни инструменти
• Латексово боядисване на стени - ръчни инструменти
• Демонтаж на вътрешно работно скеле - ръчни инструменти
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• Подмяна на решетки за радиатори - ръчни инструменти
• Демонтаж на дървени первази по подове - ръчни инструменти
• Демонтаж на дюшеме - ръчни инструменти
• Подмяна на дървена конструкция на сцена - ръчни инструменти
• Изнасяне на строителни отпадъци - ръчни инструменти
• Доставка и монтаж на дюшеме - ръчни инструменти
• Доставка и монтаж на дървени первази по подове- ръчни 

инструменти
• Циклене и шлайфане на дюшеме- машина за циклене на дървени 

подове
• Грундиране на дюшеме - ръчни инструменти
• Лакиране на дюшеме - ръчни инструменти
• Шлайфане дървени повърхности -ръчни инструменти
• Лакиране на дървени повърхности -ръчни инструменти

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С МАШИНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Работа с машини

1. Работниците които обслужват и управляват машините трябва да 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 машината и др.

2. Не се разрешава на автокрановете да работят на терен с наклон по-голям 
от 7%.

3. Прегледа и ремонта на механизмите, става при спуснато положение на 
стрелата или коша на багера, като работниците работещи на стрелата, 
трябва да бъдат обезопасени с предпазни колани.

4. Забранява се монажът на елементи, чиито скоби, куки, конзоли не са 
годни за сигурно закачане

Работа с електрически ток

1. Всички електромотори, електрически съоръжения, вибратори и други, 
трябва да се поддържат в пълна изправност и да са добре изолирани или 
защитени, така че да не е възможно докосването до изолирани 
тоководещи части
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2. Всички части на електрически инсталации, намиращи се под 
напрежение, са закрити, а кото проводници се употребяват изолирани, а 
не голи жици, поставени на високи места

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

4. Да се следи постоянно за изправността на ел таблата, прекъсвачите, 
предпазетилите, ел двигателите, проводниците, кабелите и тяхната 
изолация.

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

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

7. При включването на ток посредством прекъсвачи -  шалтери, при 
пускането на бетонобъркачки, вибратори и други, работниците винаги да 
си служат с лични предепазни средства, с гумени ръкавици и с гумени 
здрави ботуши. Дръжките на бетонобъркачките, вибраторите и други, да 
бъдат изолирани с гумени маркучи.

Работа с електрически машини

4. Всички ел. машини да се обслужат само от способни машинисти.
5. Обслужването на мащините от временните работници и други 

неправоспособни лица е абсолютно забранено.
6. Да не се допускат външни лица в района, където са разположени ел. 

машините.
7. Да не се допуска до работа машиниста и работника, ако са употребили 

алкохол.
8. Да не се пускат ел.машини в действие преди да бъдат извършени пусково
9. Всичи табла да бъдат покрити, като над тях бъдат направени покриви от 

черна мушама.
10. Таблата да бъдат заключени с катинари така, че да не може да се пипа в тях 

от случайни хора.
11. При бурно време и гръмотевици, всички хора да бъдат изтеглени на 100 

метра от ел. съораженията и таблото до трафопоста изключено.
12. По време на валежи с ел. съораженията да не се работи.
13. Прикачването на трафопоста да се извършва винаги от натоварено от най- 

близкото управление „Енергоснабдяване” лице.
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14. При забелязване на напукан кабел, този участък от него да се замени със 
здрав такъв.

15. Ако енергията се произвежда от ел. агрегат, той да се обслужва от 
правоспособен машинист.

Декларираме , че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта , тяхното 
изпълнение и приложение на обекта , ще бъдат съгласувани с Възложителя и 
всички оторизирани от него контролни органи . Те ще бъдат оборудвани и 
изпълнени съгласно всички действащи нормативни документи в Република 
България , както и съгласно изискванията на настоящата тръжна документация и 
всички приложения към нея .

ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКАТА И ПОДГОТВИТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ РАБОТИ

Строителният процес започва след подписването на договор за изпълнение 
и с подготовка на самата строителната площадка. Техническия ръководител 
осигурява изпълнението на следните подготвителни дейности:

1. ограждане на обекта с временна метална ограда / при необходимост /;
2. монтиране на обекта на информационна табела за проекта и финансирането 

му / при необходимост /
3. Да се поставят указателни табели, стрелки и множество временни 

стандартни пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за 
временната организация на движението

4. осигуряване на времнно ел. захранване / при необходимост /;
5. осигуряване на времнно ВиК захранване / при необходимост / ;
6. осигуряване на санитарно - битовите условия на обекта (химически 

тоалетни, фургони за строителните работници и техническия ръководител) / 
при необходимост /;

7. осигуряване на охрана на обекта/ при необходимост / ;
8. обособява се приобектов склад/ при необходимост / ;
9. осигуряване на необходимата механизация;
10. осигуряване на контейнери за събиране, съхранение и извозване на 

строителните отпадъци;
11. обезопасяване на всички подходи, пътеки и отвори с парапети, прегради и 

др., както и поставяне на предупредителни и указателни табели, в 
съответствие с разработения План за безопасност и здраве;
1. осигуряване на противопожарно депо (варел 200л, пожарогасител 12л, 
кирка и лопата)
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Изпълнението на посочените СМР изискват специфична организация на 
изпълнение, а от там и на правилата по ЗБУТ. Предвидената организационна 
схема Ще се спазва стриктно, след предварителното одобрение от страна на 
възложителя и всички оторизирани контролни органи на обекта .

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

Всички изброени строително-монтажни работи са разнородни по естество. 
Срока за изпълнение на обекта и видовете строително-монтажни работи, 
планувани за изпълнение и междинни разплащания ни задължават да подготвим 
такиава организация и разпределение на техническите и човешките ресурси във 
времето, че да се вместим и в предвидените срокове за изпълнение, и с 
необходимото качество.

Подробното описание на отделните етапи и срокове за изпълнение на 
строителството е отразено в Линейния график за изпълнение на строежа и е 
съгласувано с подробното описание на видовете СМР .

Разпределението на работната ръка на строежа е отразено в представения 
от нас График на работната ръка за строежа .

Фирмата ни има възможности за обезпечаване на необходимата 
организация за изпълнение на предвидените дейности на обекта. Трудовите 
ресурси, транспорта и механизацията, ще бъдат обезпечени съгласно нормите 
полагащи се за изпълнение на отделните видове СМР. При необходимост имаме 
възможност и готовност да обезпечим преминаване на двусменен / многосменен / 
режим на работа или на едносменен с удължено работно време . Това ще стане 
само при необходимост и след одобрение от страна на Възложителя , всички 
контролни органи за обекта и всички необходими инстанции и институции.

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

Всички строително монтажни работи ще бъдат извършени в пълно 
съответствие Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и 
разпореждания от страна на Възложителя . Всички изпълнени СМР ще са 
съобразени с техническите и законови разпоредби , с техническите и 
технологичните правила и нормативи действащи в Република България .
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При изпълнението на поръчката в строителството ще се влагат 
висококачествени материали , строителни изделия и съоръжения отговарящи на 
БДС и одбрените проекти. При изготвяне на предложението от наша страна , 
както и при изпълнение на обекта, ще се има предвид , начина на финансиране на 
поръчката поръчката и за вложените материали и продукти ще се представят 
сертификати за произход. При изпълнение на договора произхода на 
строителните материали и продукти ще се доказва с документи от фирмите 
производители и доставчици .

Сроковете за изпълнение на видовете СМР, са съгласно приложената 
Количествено -  стойностна сметка са отразени в предложения от нас Линеен 
график.

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

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

Работещите в условия на влага, вода и други подобни ше ползват гумени 
ботуши.

Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или 
преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация 
ще се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата 
на безопасност и хигиена на труда.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е 
работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от 
необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя.

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

този правилник.
На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на 

договора, ще има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.
Ще се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и 

съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.
Материалите ще се доставят по възможност в пакетиран вид и складират и 

съхраняват в района на площадката.
Работните дървени скелета от козли и талпи ще са здраво закрепени и 

надеждно укрепени. Металните инвентарни скелета ще се ползват след щателна 
проверка на връзките и носимоспособността на отделните елементи, при 
наличието на паспорти от предприятаето-производител.

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

Ел. заварките ще се изпълняват от правоспособни заварчици, осигурени с 
лични предпазни средства - гумени ръкавици, престилка, предпазна маска и 
шлем. Преди започване на работа да се проверява изправността на арматурата и 
заземяването.
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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С МАШИНИ НА ОБЕКТА:

Работници, които обслужват и управляват машините ще бъдат снабдени с 
инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на 
сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за 
определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др .

При изпълнението на обекта се забранява ползването на агрегати, машини и 
инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ - гл.У1, т.1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА НА ОБЕКТА :

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива . Същото ще се 
извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи 
пожарогасителни средства.

Пушенето и паленето на огън ще става на определени за целта 
пожарообезопасени места.

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

На строителната площадка ще се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, 
сандъчета с пясък .

На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими 
материали ще се осигурят пожарогасители, съд с вместимост 200 л, вода и кофа .

Преди започване на работа в опасни участъци ще се изключи захранването .
В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави 

в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, 
с които работи .

Територията на обекта редовно ще се почиства от горими отпадъци .
При започване на строителството ще се провери изправността на пожарните 

кранове в района.
Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до 

пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на 
строителната площадка ще се поддържат винаги свободни .

Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и 
паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните 
уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене .

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

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на 
ЗУТ;

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с 
означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за 
движение на пътни превозни средства и на пешеходци.
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Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните 
площадки при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с 
нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните 
за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните 
знаци, а при ограничена или намалена видимост -  и светлинни сигнали.

За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени 
приходни мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието.

Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват 
за:
• приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;
• преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;
• кратък отдих;
• нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;
• медицинско обслужване;
• осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.) 

Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална
степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, 
физични и биологични агенти.

Местата за хранене се разполагат на разстояние до 500 m от най-отдалеченото 
работно място на строителната площадка.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално 
оборудвана площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж 
местоположението й, конкретните дейности по управление на отпадъците и 
отговорните лица за тяхното изпълнение.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по 
подходящ начин.

Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в 
резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се 
определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

Допълнителни мерки по ЗБУТ , предлагани от строителна фирма 
”КОДИМИТ”ЕООД

Имаме утвърдени правила и норми , които се прилагат приизпълнението 
на всички обекти и отговарят на действащото законодателство в Република 
България .

Не се предвижда работа при неблогоприятни хидрометериологични Условия 
за съответните видове СМР/РСМР .

Класификация на опасностите
Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на предвидените 

строително-монтожни работи:
■Падане от височина;
■Неправилно стъпване и нараняване;
■Пресилване;
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■Прегазване от машини;
■Поражение от машини;
■Други опосности:
- Срутване на откоси;
- Обрушване на изкопи;
- Преобръщане или проподане на машини от строителната механизация;
- Отводняване на изкопи.
Строителят трябва да предприеме, а Координаторът по безопасност и 

здраве/КБЗ/ да контролира следните конкретни, основни организационни и 
технологични мероприятия:

1. Предвижда се използването на оградна фасадна мрежа при необходимост и 
при одобрение от страна на Възложителя .
2. Целият обект се защитава против достъп на лица, като задължително се 

осигурява охрана и наблюдение на обекта. При най-малки признаци за 
нестабилност на ската и изградените досега съоръжения /пукнатини, деформации, 
наклоняване, пропадане и др./, незабавно се прекратяват СМР и се уведомява 
Възложителя. В тези зони да не се допускат никакви външни или неангажирани с 
конкретните строителни работни лица.
3. След всеки проливен или продължителен дъжд, техническия ръководител 

проверява състоянието на скатовете и изградените съоръжения преди започване 
на СМР;
4. Забранява се оставянето на елементи във вертикално положение без 

укрепване;
5. Не се допуска промяна на технологичната последователността и начина на 

извършване на видовете работа;
6. Строго да се съблюдава последователността на изпълнение на строителните 

работи;
7. При извършване на изкопни и монтажни работи се поставят ограничители 

за движението на строителните машини към ръба на откоса и се осъществява 
постоянно наблюдение на състоянието на ската.

8. Не се допуска извършване на работи, създаващи силни вибрации, като 
използване на машини, създаващи контактни напрежения над пределно 
допустимите;

9. Забранява се оставянето на механизация в обсега на затрупване при 
евентуално срутване;

10. Монтирането на кофража и бетонирането на монолитните части на 
съоръженията се извършва от обезопасени и стабилни работни площадки;

11. Забранява се оставянето на вертикално или наклонено положение на 
кофраж, преди укрепването му;

12. Забранява се монтаж на елементи при силен дъжд, гръмотевична буря, при 
гъста мъгла и при вятър със скорост над допустимата за съответната механизация 
или операция;

13. Забранява се складирането на насипни материали с откос по-голям от ъгъла 
на вътрешно триене;
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14. След приключване на работа, лицата, работещи с машини, се задължават да 
ги оставят в състояние, което изключва възможносста за пускане или привеждане 
в движение на същите;

15. Не се допуска отводняване на изкопи в процеса на строителство;
16. При изпълнение на СМР се изгражда реперна мрежа за наблюдение и 

непрекъснат прецизен контрол на изпълнение на съответните видове работи;
17. Профилактичните мерки за предотврътяване на аварийните ситуации 

включват:
•стриктно съблюдаване на правилата по техника на безопасност;
•извършване на първични и периодични инструктажи на работниците;
•спазване на технологичните изисквания за изпълнение на СМР;
•извършване на наблюдения за състоянието на терена и съоръженията;
•спазване на противопожарнините изисквания съгласно Наредба №2 ПСТН; 
•предварително заснемане и извършване на наблюдения за състояниието на 

съществуващи комуникации и тръбопроводи;
•осигуряване на необходимите средства и механизация за извършване на 

аварийно-спасителни работи;
•осигуряване на необходимите средства за оказване на първа помощ на 

пострадали работници.

Инструкция за безопасна работа

Техническите ръководители за всяка част ще бъдат инструктирани за 
правилата и специфичните изисквания на територията на обекта и ще им бъдат 
дадени инструкции в писмен вид, с които те ще запознаят рабонтиците и ще 
отговарят при идването на нови работници за обекта, да бъдат инструктирани 
навреме.

Във връзка със специфичните изисквания за безопасност на труда при 
изпълниние на строително-монтажните работи да с спазват следните изисквания:
1. Насочването на самосвалите при движение на заден ход да се извършва от 
сигналист, специално обучен и инструктиран за тази цел. Да се поставят 
ограничители за крайно положение на движение на машините на заден ход;
2. Движението на строителните машини да се извършва извън зоната на 
естественото срутване на откосите и на разстояние не по малко от 1,00 м от 
горния ръб, съгласно Правилника за безопасност на труда, 1998г;
3. При преустановяване на работния процес, строителните машини да се 
изтеглят на разстояние, по-голямо от 2,00м от края на зоната на естествено 
срутване на откосите и да се оставят в състояние, което изключва възможносстаза 
спускане или привеждане в движение;Временниите пътища за движение на 
машините да се организират съгласно провилника за безопасност на труда.

Имаме разработени Инструкции за Охрана на труда и техника на 
безопастност при работа , които ще се спазват стриктно и при изпълнението 
на СМР на обекта, а именно :
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1. Инструкции за безопасни условия при работа: взависимост от строително- 
монтажните работи:
• Противопожарна инструкция.
• Програма за извършване на инструктаж съгласно Наредба №3/ДВ бр.44/96; 
начален инструктаж.
• Инструкция GI 01/1 за Долекарска помощ;
• Инструкция за технически ръководител;
• Инструкция за бригадир;
• Инструкция GI 03/1 за безопасност и здраве при работа с ръчни механични 
инструменти ;
• Инструкция GI 04/1 за безопасност и здраве при изкопни работи с багер / с 
кофа или чук /;
• Инструкция GI 08/1 за безопасност и здраве при работа с ръчен къртач , 
трион , ъглошлайф , и возим заварочен агрегат , комплектован с двигател с 
вътрешно горене ;
• Инструкция GI 09/1 за безопасност и здраве при товаро -разтоварна дейност 
с автокран;
• Инструкция GI 10/1 за безопасност и здраве при работа с ръчни 
електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори;
• Инструкция GI 12/1 за безопасна експлоатация на тежкотоварни моторни 
превозни средства;
• Инструкция GI 15/1 за ръчна работа с тежести ;
• Инструкция GI 16/1 за монтаж, експлоатация и допустими натоварвания за 
работното скеле;
• Инструкция за безопасна работа с багер;
• Инструкция за безопасна работа с булдозер;
• Инструкция за безопасна работа при ръчна направа на изкопи;
• Инструкция за безопасна работа с лебедки;
2. Обучение на работниците за оказване на първа долекарска помощ на 
пострадал / два пъти годишно / от Служба по трудова медицина .
3. Ежегодно повишаване квалификацията за здравословни и безопасни 
условия на труд на работниците и длъжностните лица, които отговарят по ЗБУТ 
в обединението.
4. Ежегодно се провежда теоритико-практическо занятие за действия при 
възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари с всички служители и 
работници .
5. Провеждат се инструктажи на работниците съгласно Наредба № 3 от 
14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна защита.
6. Ежегодно се провеждат профилактични медицински прегледи на 
работниците. Медицинските прегледи се извършват от екип лекари специалисти.
7. Съгласно Наредба № 3 чл. 23 ( 1 ) от 19.04.2001 за минималните 
изисквания за осигуряване на здравето и безопасност на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното 
място. Периодично се проверява изправността на личните предпазни средства,

44



след което се съставя протокол.
8. Съгласно Нредба № 3 от 21.01.2008 г. за Службите по трудова медицина
за всеки обект се изготвил Оценка на риска от Служба по трудова медицина, 
след което работниците на дадения обект се запознават със съответната Оценка 
на риска за този обект, след което се изготвя протокол от длъжностното лице , 
което отговаря за здравословните и безопасни условия на труд за обекта .
9. Всички работници получавт лични предпазни средства и работно облекло и 
работни обувки, след което се изготвя протокол.
10. Съгласно правилника за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, на всеки обект на фирмата се 
извършва ежемесечна проверка за изправността на преносимите ел. инструменти, 
след което резултатите от проверките се вписват в специален дневник. Тези 
проверки се извършват от лице, което притежава III -  квалификационна група по 
ел. безопасност.

Забранява се допускането до работа на лица, които :
Не са назначени в съответствие с изискванията ;
Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ ;
Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии ;
Не са снабдени или ползват съответно изискващите се работно облекло, 

обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се 

възлага; Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени 
на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им 
работно място;

Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи 
средства;
Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и 
подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните 
предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, 
изм.бр.65/1991, бр.102/1994год. и бр.78/2005 год.)
Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични 
предпазни средства в съответствие с Наредба № 11 за специалното облекло и 
личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993г.)

На обекта ще се провежда начален и периодичен инструктаж на 
работниците според правилниците.

Всички видове СМР ще бъдат изпълнени при пълно спазване на ЗБУТ за 
съответните видове работи и всички действащи законови и нормативни 
разпоредби. Ще се спазват и всички указания , предписания от страна на 
Възложителя и всички контролни органи .

Строителна фирма КОДИМИТ ЕООД декларира, че ще се съобразим с всички 
изисквания на възложителя, посочени в Техническите условия на тръжната 
документация.

Изпълнението на СМР ще започне само след предварително одобрение от 
страна на възложителя и всичи оторизирани контролни органи.



При извършване на СМР стриктно ще бъдат спазвани всичи законови и 
нормативни актове по безопасност, документиране и изпълнение на самите СМР.

Изпълняваните дейности ще отговарят на нормативните изисквания и 
стандарти действащи в Република България и Европейския съюз за съответните 
видови работи. Протоколи и актове по време на строителството ще се съставят в 
съответсвие с Наредба № 3 на МРРБ от 31.07.2003 г. Изпълнените работи ще се 
приемат съгласно ЗУТ и Наредбите към него, доклади на консултанта и 
строителният надзор. След извършване на всички видове СМР, обектът ще се 
приема от комисия с представители на изпълнителя, проектанта, възложителя и 
консултанта, като се състави протокол Образец 15.

Строителна фирма КОДИМИТ ЕООД има възможноста за обезпечаване на 
необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекта.

Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при 
изпълнение на поръчката

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

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

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

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

Вътрешните норми на фирмата като Изпълнител за осигуряване на 
качеството акцентират върху:
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- Прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в 
нормативните актове, националните указания и доказалите своята 
ефективност форми на добра практика;

- Създаване на ефективна организация за индетифициране, отстраняване и 
контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове, 
както и за укрепване на здравето при работа;

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

- Планирането на дейността - основен елемент при управлението на фирмата

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

Всички строителни материали,които ще бъдат вложени от нас при 
изпълнението на обекта ще отговарят на и ще са съгласно обявените от 
Възложителя условия , както ще отговарят и на всички действащи в страната ни 
норми и разпоредби . Влагането им на обекта ще става само след предварително 
одобрение от страна на Възложителя . Всички материали ще бъдат придружени 
със Сертификати за качество или Декларации за съответствие на строителните 
продукти .

Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите 
материали , използваното техническо оборудване и използваните технически 
лица при изпълнението на поръчката :

Материалите, използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания 
към строителните продукти, съгласно действащото законодателство и всички 
нормативни уредби , посочени от страна на Възложителя . Всички закупени и 
доставени на обекта материали ще се придружават от сертификати, 
удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации и стандарти. 
Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 
отговаря на всички изисквания , съгласно действащото законодателство в 
страната ни . Декларираме , че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта , 
участникът ще подсигури на обекта Техническото оборудване , необходимо за 
изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно 
всички негови изисквания . Техническите лица , които ще използваме при 
изпълнението на поръчката , притежават необходимата квалификазия и опит .

Приложения:

Дата:26.07.2016г. 
С.Нареченски бани

1. Линеен календарен график
2. Диаграма на работната ръка
3. Диаграма на механизациятя

Управит*
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За да може да се предадат на стената натоварванията от скелето, е 
необходимо да се предвидят методи за фиксиране, съобразени с материала на 
стената. В бетона могат да се използват различни дюбели. Подходящо за случая е 
използването на самозаклинващи се дюбели монтирани в предварително 
направени отвори в стоманобетонната повърхност.

Площадките на скелето трябва винаги да бъдат осигурени с парапет, състоящ 
се от един горен, един среден и един долен елемент. Този тип парапет може да 
бъде заменен с метална мрежа.

Горният и средният елемент трябва да предотвратят падането. Долният 
елемент предпазва крака от подхлъзване. Ролята на мрежата е да не допусне 
падане на предмети, които могат да наранят работещи и преминаващи. 
Парапетите се изпълняват по следния начин:

Монтират се от трите външни страни на 
скелето 
Състоят се от:

Горен парапет 
Междинен парапет 
Бордова дъска

Прикрепване на бордова 
лъска към тоъба от тоъбно
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2
към обява за събиране на оферти относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за строителство по реда на Глава XXVI от 30П -  чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет:„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.", с. Рогош"

Образец M 2

ДО:
Председателя на
Народно читалище „Изгрев -1927 г."

От:
"КОДИМИТ"ЕООД, със седалище с.Нареченски бани и адрес на управление с.Нареченски бани 
, ул.Младост №13,общ.Асеновград , обл.Пловдив, регистрирано в Агенция по вписвания 
04.07.2008г., ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 200235356, 
представлявано от Костадин Димитров Митев в качеството на Управител , регистрация по 
ДДС: BG 200235356 , адрес за кореспонденция: с.Нареченски бани , ул.Младост 
№13,общ.Асеновград , обл.Пловдив, телефон за контакт 0887 660 614 , факс [...], електронна 
поща kodimit_eood@abv.bg , банкови сметки: IBAN: BG74 PRCB 9230 1043 8531 16 , BIC: 
PRCBBGSFе

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по 
реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.", с. Рогош"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в обявата за настоящата поръчка и приложенията към нея.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 
до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата.

3. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на възложителя 
нашето ценово предложение е в размер на:

Общо без ДДС:
52 957.59 лева /словом петдесет и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 

петдесет и девет стотинки /.

10% непредвидени разходи без ДДС:
5 295.76 лева /словом пет хиляди двеста деветдесет и пет лева и седемдесет и шест 

стотинки /.

20% ДДС:
11 650 . 67 лева /словом единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и шейсет и 

седем стотинки /.

Всичко с ДДС:
69 904 . 02 лева /словом шейсет и девет хиляди деветстотин и четири лева и две 

стотинки /.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2
към обява за събиране на оферти относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за строителство по реда на Глава XXVI от 30П -  чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет:„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -1927 г.“, с. Рогош"

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни 
работи сме използвали следните ценови показатели:

• часова ставка -  3.85 лева/час:
• допълнителни разходи за труд -  85_ %;
• допълнителни разходи за механизация -  23 %:
• доставно-складови разходи - 10 %:
• печалба - 10%.

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на 
обществената поръчка, включително цената на вложените материали, извършени работи и 
разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за 
съответния изпълнител.

При несъответствие между предложените единични цени и общата цена валидни ще 
бъдат единичните цени. В случай че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни да 
приведете общата цена в съответствие с единичните цени.

Приемаме остойностяването на допълнителни видове строителни и монтажни работи и 
на непредвидени работи да се извършва по горепосочените от нас ценови показатели и 
ценообразуващи елементи.

4. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число 
предвидените условия и начин на плащане.

5. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим 
договор по приложения към обявата образец и в законоустановения срок. Приемаме да се 
считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на 
договора.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

7. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията на финансиране, 
строителството, както и всички документи, включени в книжата, и приемаме да изпълним 
всички задължения, произтичащи от обявените условия.

8. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 
възложителя за изпълнението на поръчката.

Приложения:
1. Остойностена количествена сметка -  представя се в 2 /два/ екземпляра -  1 /един/ на

хартиен носител и 1 /един/ на магнитен носител (CD).

[дата] 26j

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилияуКисГгщнн Митев
[качество на представляващия участника] Управител



Обект:
„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев -  1927 г.“, с. Рогош“ 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№ Видове СМР м-ка к-ство ед.цена стойност
I.Ремонт покрив

1 Демонтаж шапки от поцикована ламарина мл 185 1.36 251.60

2
Ремонт стара хидроизолация и премахване на 
съществуваща по холкери,корита и бордове m 2 185 1.51 279.35

3

Доставка и монтаж на хидроизолация с 2 пласта 
битумна мушама Зкг./м2 на газопл.залепване с 
грундиране, вкл.и борд m 2 845 20.37 17,212.65

4
Направа и монтаж на профилирани щорцове от 
поцинкована ламарина по бордове мл 185 9.02 1,668.70

5
Пренос,натоварване и извозване на стр.отпадъци 
до депо m3 2.5 58.57 146.43

19,558.73
II.Ремонт библиотека и входна врата

1 Демонтаж на врати бр 4 4.40 17.60
2 Демонтаж на прозорци бр 6 11.00 66.00
3 Демонтаж на лум.тела 60/60 по тавани бр 3 14.88 44.64
4 Демонтаж на стари тела по тавани бр 4 6.02 24.08

5
Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци отваряеми 
125/160-ббр. m2 12 133.00 1,596.00

6
Доставка и монтаж на алуминиеви въртешни 
врати 85/205 - Збр. m 2 5.23 167.20 874.46

7 Доставка и монтаж алуминиева входна врата m 2 4.75 167.20 794.20
8 Обръщане страници около врати и прозорци мл 56 13.20 739.20
9 Стъргане стари бои и шпакловки по тавани m 2 108 1.52 164.16

10
Грундиране стари стени и тавани преди 
шпакловка m 2 330 1.88 620.40

11 Шпакловка по стени и тавани m 2 330 7.50 2,475.00
12 Латексов грунд m 2 330 1.43 471.90
13 Латексово боядисване по стени и тавани m 2 330 4.61 1,521.30
14 Блажна боя по стари врати и радиатори m 2 12 7.41 88.92
15 Лампен излаз библиотека бр 2 26.35 52.70
16 Монтаж съществуващи лум.тела бр 3 14.88 44.64
17 Доставка и монтаж лум.тела 60/60 бр 7 71.50 500.50

18
Направа на подпрозоречни дъски от фаянсови 
плочки мл 14 16.14 225.96

10,321.66
III.Ремонт салон и сцена

1 Демонтаж на прозорци бр 16 11.00 176.00

2
Доставка и монтаж на ПВЦ неотворяеми 
прозорци 155/105 - 1 ббр. m 2 26 89.30 2,321.80

3 Обръщане страници около прозорци мл 83 13.20 1,095.60

4 Направа и разваляне на вътрешно работно скеле m3 870 3.01 2,618.70
5 Очукване на стари блажни бои по стени m 2 221 2.86 632.06

6
Грундиране стари стени и тавани преди 
шпакловка m 2 221 1.88 415.48

7 Шпакловка по стени m 2 221 7.51 1,659.71
8 Латексов грунд m 2 221 1.43 316.03
9 Латексово боядисване по стени m 2 221 4.60 1,016.60
10 Блажна боя по тавани m 2 245 7.41 1,815.45
11 Подмяна на решетки за радиатори бр 5 38.50 192.50
12 Шлайфане дървени повърхности m 2 42 1.16 48.72
13 Лакиране дървени повърхности m 2 42 2.22 93.24
14 Демонтаж на первази по подове сцена мл 40 1.13 45.20



15 Демонтаж дюшаме и паркет сцена m 2 120 8.64 1,036.80
16 Подмяна дървена конструкция за сцена m 3 1 589.72 589.72

17
Доставка и монтаж на дюшаме в/у греди от 
обработени дъски m 2 120 52.43 6,291.60

18 Доставка и монтаж на дървени первази по подове мл 40 3.04 121.60
19 Циклене и прешлайфане на дюшаме m 2 120 8.80 1,056.00
20 Лакиране на дюшаме / 1ръка грунд и 2ръце лак/ m 2 120 10.48 1,257.60
21 Изнасяне на стр.отпадъци m 3 10 27.68 276.80

23,077.21
Общо без ДДС: 52,957.59

10% непредвидени разходи без ДДС: 5,295.76
58,253.35

20% ДДС: 11,650.67
Всичко с ДДС: 69,904.02

с.Нареченски бани 
26.07.2016г.


