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,h3zpaxdo\e, pe\oHcmpyKUua u/unu pexo6unumoqun xo eodocuo6dumenau
cucmequ u cbopu|eHuA e oztoMepo\uu c nod 2NO eJ<. e O6u,1uHo Komen"

npoexmbm ce octulecmeteo c OuHohcoeomo nodxpeno Bd npozpo o to po3eumue Ho ccrc,aume paio\u 2074-2020
nodM4pxo 7.2, 

"n4eecmuquu e cb3dosoHemo, nodo6pnsoHemo unu pasuupnsoHemo Ho ocuqNu eu @e

-K

aotoBoP I 5,

AI"qN.1.,.U.IU. B rp.Koren, o6nacr cnrmeH MexAy

1. OS|{XHA l(OTEn, SyflCTAT 000590540, cbc ceAanru{e r aApec Ha ynpaBneHre: rp.Koren, nn.'B'uspaxgaxe'
l,h 1, npegcraannaaHa oT flerenlHa AAauoea - 3au.lorcr Ha 06qxHa Koren r Anrr<rocrro nuqe no u.7, an. I or 3On,
ctmacHo eanoaeg I'& 13-208/18,06.2019 r. u Togop ToAopoB - maaeH cqeroBoArlTefi, HaplqaHa 3a [parxocr
BL3fl OXI4TEII or egHa crpaHa

$

2, 
"AKfhB 

EHnAilHf l4HlC EOOA, cbc ceganru{e r.r aApec Ha ynpaBneHlte: rp. CoQlm, yn. BAPfl,AP l,ls 24, ex. E,

er. 1, an. 1, c El,'lK 203008787, l4ttg.t{e no lllC BG203008787, npeAcraBnrBaHo or l4BaH l,leaHos, s xaqecrBoro My Ha

ynpasrnen, Hapr4qaH no-Aony 3a xparxocr l,l3[bIlHIlTEIl, or gpyra crpam,

Ha ocHoBaHle \n.112, an.1 or 3axoHa 3a o6qecrBeHme noprrxr,t (3Oll) BbB BpBKa c .u.183 or 3Oll cneg
npoBeAeHo rry6nNHo clcre3aHre no peAa x ycnoBrfiTa xa 30n n PeuJeHre l& PA 13-5601 27.11.2020 r. Ha B}3no)l(l4Tent
3a KnacxpaHe Ha yqacrH[qxre x onpeAenf,He Ha ]43rr]nHmenr xa o6oco6esure noglquu la o6qecreeHa nopb,{Ka c per. [,&

s POn 00111-2019{0'11 ce cxnn.{x HacToet{r{e AoroBop 3a cneAHoro:

I. NPEIIIiIET HA IOTOBOPA

9n.1.'l' BL3IlOXt4TEfl8T Bunara, a l43l-lUlHt4TEflf T npxeMa Aa rgnrnwr o6ena no o6oco6esa nosrqllr lr,le 3 -
,Pexolcrpyxqm Ha BIHUJHa eopocm6gurenra rrpexa I HoB HanopeH p$epBoap c. Tnva, o6qtra Koren' or o6qecraeta
noplqKa 3a crpolflencrBo c npeAMer: ,,lbrpa(AaHe, pe[oHcrpyrfllxr n/mr pexa6mrraqm xa goAocxa6Arrenxr
crcreMr r cLopLxeH]{r B arnoMepaqxl c noA 2000 e. x. e o6qrxa Koren no rpt o6oco6erl nouqrr', a
cborBercrB[e c TexH[,{ecxara cneqr$uxaqm xa BBnoxfienn, oAo6peHxr r4HBecrxqxoHeH (rexluvecxu) npoerT 3a
o6erra, ust4crBaHlcra xa 3axoHa sa ycrpoicreo Ha repxropr,rera /3YT/ u carpraxr,re c Hero noA3aKoHoBl HopMarrBHr4
aKroBe.

9n.,|.2. llpeguer ta AoroBopa e x3BlprirBaHe Ha npeABrAexure or B!3IlOXr1TEIlfl crporrenHo-uoxraxru pa6oru,
nogpo6lo onrcau no Br4A, xoflt4{ecTBo x qeHr B nprmoxeHxrTa, npeAcraBnrBaulu Hepa3AenHa qacr oT AoroBopa:

'1. Kon['{ecrge,ro-croitocrxa/u cuerxa/r sa 06. nosuqur N 3 or noprvxara, ronte or o$eprara xa l,lgnrnrurens -

flpnnoxexue 1;

2. Qeroaa o@pra ra 06. noruqun lt& 3, xonre or oQeprara ra l4gnrnrurenn - llpunoxerue 2.
3. Ifuxeet xaneHAapeH rpaQrx ra rcnbnHeH[e, BxnrcqBau.l Bcxqxx Br4AoBe geixocru, Koxro qe ce r6nbrHf,Bar Ha

o6erra, xonre or o@prara ra lllnunwrenr - flpmoxeue 3;
4. Textrqecxo npeAnoxeHxe 3a rmnbrHeHre xa 06. noouqm Ne 3 or nopr,lxara, (onre or oSeprara m

hrntnrmenr . flpr,rnoxeste 4.
5. Texuvecxa cnequQuxaqrn - flpmoxerue 5;
9n.1.3./1/ Haoorqara o6qecraeHa noptqxa e cBrp3aHa c lr3rrbnHeHre ra loroaop ea 6elersuesgxa fiuraxmaa

nouou.l fiEoll) l*e 2010712nn0644 or 04.10.20'18 r., cxnroeeH uenrgy 06r4r,rxa Koren u flrpxaeer goxA 
"3eueAenre" 

sa
npeAooaarre ra 6esauueagua fuxaxco8a noMorJ.l no flporpaua ea pa3B[Tle Ha cencl(ne pairoau 2014-2020 r., Mnpxa 7
,0cnostr,r ycny lt o6HosnBaHe Ha cenara B cenoo4Te paioru", llopunpra 7.2,Vlwerln1nn B c6AaBaHero,
nogo6prearero rnx pa3uJltprBaHero Ha Bo4qrut BrAose Manxa no uaqa6u tl$pacrpyrrypa".

/2/. C nognncearero Ha Hacroeu.lxr Aoroaop h3lTbflHt4TEIlflT 4exnapllpa, qe xenae Aa 6rge sanornar c [6ofl f&
20107 ,210100644 or 04.10.2018 r., Aoxon(oro roBa e cstp3ilHo c noerrre or Hero 3aArnxeHre 14 qe rmrrbflHeBa
3aAtnxeHlsra clt no Hacrof,r4lrf, Aoroaop e@rrraxo lr go6pocuaeoro, ra ga 6r4ar nocrlrHart npeABltAeHxre B npoeKTa
no flPCP qenu.

II. CPOK 1,I M'CTO HA l,|3NbflHEHI,IE HAIOTOBOPA

9n'2'1J11 Cporur sa ffirrbnHeHle Ha Br3noxeHx, o6eu crporrenro-MoHT Gll pa6on,t, npepuer Ha AoroBopa 3a
o6om6ena nosnqrf, Ne 3 e 390 (rplcra r geaergecer) xaneHAapHr AHr.t.

EBponeicKla cblos

Mtpxo 7 
"OetaooHu 

yclyzu u o6Hoan@He xo cenomo e cencNume pdfioHu",
uHtbpocmpy4mypo' om

*
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,thzpotrdoqe, pet<oxcmpyxqu, u/unu pexoaunumotlu, Ho eodocHo6dumenxu
cucmeMu u cbopbri€Bua e o?no epoquu c nod 2M e.r<. e Oaulu\o Komen"

/2 Cporrr no qn.2.1 (1) 3anoqBa Aa reqe or noAnrrcBaHe Ha nporo[ona 3a orprBaHe Ha crporTenHa nnou{aA1a ,l
onpeAensHe Ha rlrH[9 !l H],tBo, o6p.2a Ao noAnxcBaHe Ha KoncrarlBeH aKr 3a yfiaHooeBaHe toAHocrTa 3a nple aHe Ha
o6e{ra o6p.'15. flnalyeato e npeAaBaHero Ha fipol4TenHara nnoqaAxa Aa ce ocLqecrBx c Bb3nararenHo nrcrro or
Bb3IlOXl4TEIlfl a onpeAeneHxf, B Hero cpoK

t'1n.2.2. l1l flpr cnrpane Ha crporTencTBoro no HapexAaHe m Ynpasnraaqur opraH, Kafio r ra o6qrxcu rnn
AtpxaBeH opraH l,m!l no o6errrgnu npHxHx, 3a xorro l43nbIlHt4TEIlflT nsua B[Ha, cpoKbr no,rn.2.1 ('l) oe yAUu(aBa
cborBerHo c neproAa Ha cnxpatero cneA noAnlcBaHe ra Arr o6paseq 10 ra ycraroanaaxe cbcTonHlero xa o6ena npt
cnllpaHe Ha cTpol4TencrBoTo, cbrnacHo Hapeg6a Ne 3 or 2003 r.3a cbcTaBsHe Ha afioBe lt npoTo(onx no BpeMe Ha
cTpoxTencTBoTo.

/2/ B cnyvai Ha r3uotrlreflHo re6naronpnrrxr KnuuarlqH[ ycnoBrln, Heno3BonsBaqlt cfla3BaHe Ha rexHonor[sra
Ha x3nlnHeHue xa pa6orure xnx Apyrr cneqttanHx o6fiofiencrsa, KoltTo Morar Aa HacrLnqT r He ce Alnxar Ha nponycK
xnr Ha HapyuaBaHe Ha AoroBopa oT cTpam xa h3llbllHl,'lTEflff, mn xono He Morar Aa ce BMeHer B He[oB{l olroBop1ocr,
rcnbnHUTEnfT [Ma npaBo Aa !,too ygbnmeaxe xa pairur cpo[ 3a x3srprlBaHe Ha Br3roxeHrre My pa6oTx. 3a
teEnaronprrrla nponr6a qe ce o{rfia raxaBa, xocTo npelFrfi(Aa sai+a.nro 15 (nernagecer) AH}i, Heno3Bonf,Baqu
pa6ora npn cnaoaaxe xa xeo6xogtuara rexHonsl{i Ha mrrbrHeHle.

B/ B gagexoro My npaBo no npeAxoAHaTa anxHef, tl3tTbIlHt4TEIIffT npeAoaes nrcuexa o6oclosxa-rcxaxe c
npxnoxeHa MeTeoponon{'{Ha cnpaBl(a, chArpxaqa {oHrgerHrTe @nu,recnt AaHHx, B cnf{a[Te xa xe6naronprrrll
xnrlMarfiHl,l ycnoam. Bb3IIOXl,{TEfl9T onpeAene pa3uepa Ha nonaraqoro ce yAUDt€BaHe x yaeAo r3a nxc eHo
rcfibnHlTEnflT 8 rpltAHeBel cpo( or nonyqaBaHe Ha rcKaHero. fieere crparu no AoroBopa noAnlcsar ABycrpaHeH
KoHcraTlBoH npoToxon, onllcBillq BllAoBeTe pa6oru, xorro He oraT Aa 6tgar marpuetl nopaAx HanxqxeTo Ha Te3H
ne6naronpurrxr ueTeoponoflqHl ycnoar,rr u/rnl An o6paoeq 

.l0.

t1n.2.3. Msoo Ha lBtrMHeHr€ xa o6erra no c xcbna Ha AoroBopa e no rpacero xa eogocm6grrenHara Mpe)G Ha
c. Trra a oeunrqero Ha c. TH,{a r rp. Koren, o6r4txa Koren.

t{n.2.tf. Cporur Ha AoroBopa ce o6etpoaa c rcffbnHeHre Ha Bc]rqr{r.r 3aAU eHtlr Ha crpaHxTe no Hero, Ho He no-
rucxo or 2 Meceqa cneA [qAaBaHe Ha Parpeurerrcro ra nomBaHe, a orroBopHocrra xa ]43tTbflHt4TEflfl no AoroBopa qe
nprxnnvr 7 (cepeu)AHr4 cfleA rcTlqaHe Ha n@reAHl|q rapaHqloHeH cpot(, nocorex s qn.10.2. or AoroBopa.

{n.2.5. Haoonqlrr AoroBop Bnx3a B c[na or AaraTa Ha noAnxcBaxero iry.

III. CTOIIHOCT HAIOTOBOPA. CXEilA HA NNAUIAHE. HENPEIB]1IIEHX PA3XOIII.I.

{n.3.1. Croisocrra Ha AoroBopa e Ao 1 616 593,53 (eglx MxnloH uecrcronlH l uecrHaAegel xr4nnAH, nercroruH
AeBerAecer x rpll ,leBa ll nerAecer x rpr cr.)neaa 6ea [l[C, cborBerHo 1 939 912,24 (qgm MxnhoH AesercTolrH rp],tAecer
I AeBer xxnqAr, AeBercrorxH u ABaHaAecer fleBa I A8aAecer I qeflrpu o. ) neea c !l[C, cbrnacHo qeHoBo npEFoxeHxe
xa H3ITbIlHl4TEflfl e np[noxeHa xon],tr{esrBeHo{To&Hocrla cirelxa, B T.q.:

a) Croixocr Ha o6ena, cHnacHo ocroiHocreHala or ]43I-lbIlH!4TEIlff KonrqecraeHafu c erG/x, B pa3Mep Ao
I 539 6'12,89 nesa 6es exnrover !flC.

6) Croirocr Ha pa3xoAtt 3a HeflpelpxAeHx engoae u/mn xonrNecrBa CMP a pasuep go 76 980,64 neBa 6e3
exntovex ffiC, rorTo qe ce pa3xoABar npx AoKa3aHa Heo6xoAr,rMocr, cbrnacHo no@qeHl, B AoroBopa MexaHu3LM no
,{n.3.'l 1.

ln.3.2t1l Egurutvxnre aHanr3Htt qexu na t43llbllHt4TEnfl, noco,{eHx B rcnfi'{ecrBeHo.cToixofixara cuerxa
ElooqBa Bcllqm4 pa3xoAx, Ha'{xcneHut x onepaqxx, TexHororuqHo xeo6xogtut 3a raqecrBeHoro rcnbflHeHle Ha
cborBerHlit alg CMP go oxowarenHoro My 3aBlpuJBaHe, BuoqlrenHo 3a rpyA, MareplEn[, MexaHrcaqlr, AorbnHrrenH]t
pa3x0Al1 Etpxy rnx, ne,{an6a, 3il nqArorBxrenHx AeiHoc , xarlo x 3a Apyrx nogo6xt, rc xeynot eHar]4 no rope pa3xoAx x
xrua pa 6tgar ysenxqaBaHr Ao rTLnHolo ugnuntexte xa o6erra rc Aoroaop.

l2l B cf,yair, qe B AaAeHa eAxHxqHa qena na l43[TbllHl,1TEflff xe ca BupqeHn qeH]r Ha cbrbrcrBau{x onepaqxx,
xeo6xoglur 3a lrcBlpuBaHe Ha AaIeHls atlA CMP, I To3x nponyo( ce ycraHoBll B npoqeca Ha r3[urHeH]1e sa o6ena,
HrMa Aa oe Aonyc{a pa3nnaqaHero }11, mro AotrsnH}.[eneH BIA cMP I cbt4],fie qe ce ,38tpuBar 3a c er|(a Ha
I3nlnHuTEIIfl.

B/ flocotetrre B (ortxqeclBexrcToirocrxara ci{erm Konlqecraa CMP xe ca oxoHqarenHr I ce Aom3Bar I
npoqeca Ha rcnunrcxnero xa o6erra.

npocxmDm ce o(a,ul€cmarao c aluHoHcddmo noAxpcno m npaepaao to p.,,4]umue Ho ceacxtma Nio\u 2014-2Om

K

nodutpxo 7.2.,Uiaccmuquu a aardoao{emo, naf,o6ptsotaamo uru potwuprcoxamo Kt acuttxu
Mnpxo T,Octaocxu yayzo u o6\oansoHe Ho cenomo c cancxume polonu., cbbu{oicupo{o

eudue xoaxo no

cencxume podoxu. *
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"l43zporqdoHe, 
pexoHcmpyKqua u/unu pexd6unumoqua xo eodocxo6dumenxu
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K
EBponeicK, cbro3

t{n.3.3. Cxeua Ha nnaqaHe: aBaHcoBo nnaulaHe, MexAxHHx nnaqaH[l ],r o(oHqareflHo nnaqaHe nnarxMo cneA
noAnlcBaHe Ha KoHcrarl,|seH aKT, 06p.15 ra ycraroareaHe roAHocrra 3a npxeMaHe Ha o6eKra, o6p.'15 6e3 3a6eflex(r4.

9n.3.4. /1/ AgaxcoBoro nnaqaHe I pa3Mep Ha 20 (asagecer) % or croirocrra Ha o6erra no qn.3.1, 6yxaa,a" or
AoroBopa, a [MeHHo 369 507,04 nB. c AIIC, ce [3BrprlBa B cpoKa I npfi ycnoB[rra ra qn.3.7. cneA npeAcraBeHe Ha

cneAHHTe AOKyireHT[:

- Konle Ha nporoxon, o6p.2a a or(pxBaHe Ha crpoxrenHa nnoqaAKa x 3a onpeAengHe Ha crpollenHa nxHl,l9 x
HI,IBO;

- Qarrypa aa croixocrra Ha aBaHca c HaqrcneHo [IlC;
- rapaHq[e sa ooegneqaeaHe Ha aBaHcoBoro nnau.pHe, B eAHa or no@qeHrre e qn.11'1, an.s or 3On +opM[,

mAaAeHa s non3a Ha Bt3IlOXt4TEflfl. Cporrr m BaalrAHocr ra o6egneqagaxero e Ao ycgonBaHe Ha qcnara
croixocr Ha agaxcoBoro nnaqaHe, r.e. rpr6aa pa HaABluaBa cpoKa 3a ,BfibnHeHue xa o6erra no qn.2.1, an.1 or
AoroBopa c MxHr.rMyu 'l ueceq;

/Z rcrTbnH[TEflflT rpn6aa Aa rcnon3sa aBaHcoBoro nflau{aHe caMo 3a noxpl4BaHe Ha pa3xoAx, r(or,rro ca My
HeooxoAr,tMx 3a rBlTbnHeHrero Ha ro3[ AoroBop. Bb3floxt4TEflflT riroxe Aa noxcxa Ao[a3arencTBa, qe aBaH@Boro
nnaqaHe e rcnor3BaHo 3a [3nrnHeHtp Ha Hacron{lts AoroBop '{pes np€AcraBeHe Ha xonlq or Sawypu nlunu AoroBopx
u/unr nnarexxr goxyuexu u/nnr gpyrr,l.

/3/ AsaHcosoro nnaqaHe ce noracrBa nponopqloHanHo or rre4lHHl4Te nnaqaHxf,, a ocrarlxa or o(oHqarerHoro
nnau{aHe.

/tU [apatqnnra 3a o6$neqaBaHe Ha aBaHcoBoro nnau{aHe ce ocBo6o{AaBa B 3-AHeBeH cpo( cneA Bp}u{aHe xnn
ycBotBaHe Ha aBaHca, BIAHo or HaAnexGo r8rorBeHl4 rGr,D(il 3a np!€rraHe Ha xaqecrBeHo [3trbrHeH[ CMP c o6eN u

croirocr, paeu unlt no-roneMu or cToixocna xa npegooaBeHrg aBaHc.

/5/ faparqurra ra aBaHcoBo nnau{aHe ce eagrpxaiycaorsa n3qsno x qacrxqHo B cneAHme cnyqa[:
- xoraro l4rnunlnensr He e rcAlnxffi aBaHcoBoro $rralcrpare npr nolcxBaHe rnr no HaqlH, ypeAeH B

AOTOBOpa;

' Koraro AoroBoplr e npelgareH nopaA[ (aKBaro u ga 6uno np qxHa npeAl Aa 6rge ycaoeua cylrara no aBaHca,

AO€3aHO C HaAnONGo l,t3rOTBeHr KHlOtGt CbrnaCHO AoroBopa.

9n.3.5./1/ ilemltH, nnaqaxli: AonycTr.rM[ ca lre4xHxn nnaqarur a o6q pa3Mep c aBaH@Boro nnaqaue go 80
(oceugecer) % or fiofrHocna ra o6ena no qn.3.1, 6yxra,a'or goroaopa, a [MeHHo Ao I 478 028,16 ne. c AAC, Ha 6a3a
peanHo ,l3BlpuJeHx CMP yAocroaepeno c noAnlcaHx nporoxon/n 3a nplGMaHe xa geicreurenHo [3BrpueH[ CMP (6reur
an,06p.19).

/2 l,fuatpueale ua uexguxro/r nnaqare/ur e gonycrlMo B cpoxa n npx ycnoBxrra Ha ,{n.3.7. cneA npeAcraBrHe Ha

cneAH!fie AoTMeHTX:
- npoToxon 3a nprleMaHe ra geioamenrc [3BtpuJeHa paEora ra o6erra (6reu an, 06p.19), rcrorBeH or

rcn}IlHilTEIlf I npxer or oropx3t4paH npeAcraB[ren na B]3flOXl4TEflff r or Koucynraxra, ynpaxHrBaq cTpoxreneH
mgaop na o6erra ll Bcttqxx npxnoxxMtl AoKyMeHTx ata apuxa c aeprQlrqxpaHe pa3xoAhre no rcrrbnHeHt€To Ha npoeKra,
t,13l,lcl(Bau.l]4 ce no 3axosa ea ycrpoioao Ha reprropr4rra /3yT/ r1 HapeAoa Ne 12 or 25 ronu 2016 r.3a npmaraHe Ha

nogurpxa 7.2. or IIPCP 2Ua.2020 r.
- $aKrypa 3a croitoctra ra geicrarrenro x3BrpuJeHxre CMP, us4a6ena or rcflbflH]4TEflfl cneA noAnxcBaHe Ha

npleMarerHlt, nporoKon, B xo9T0 e npxcnaAHara nponopqxoHanna qacr or croixocrra Ha AaAeH[g aBaHc;

9n'3'6' /1/ Croixocrra Ha oxoxqarsnHoro nraqaHe ce noflyqasa cneA xilro or croirocna Ha Bcxrro4

Aeicrsfienxo ll3BlpuleH[ BttAoBe I xonrfl{ecrBa CMP na o6erra ce npxcnaAHe ocTar}&t o] aBaHcoBoro nnaqaHe x
croilocrra Ha 3asBeHt4re u ogo6peu CMP no rcxarmra 3a MeMxHHu nnaqaHxs, n ce npr6aal1 croitocrra xa
geicremenxo mnpaBeHn pa3xoAl4 3a xenpegergexme CMP, aro Ii,ta raxrsa.

/? Ororqarentoro nnaqaHe ce ,$BlptiJBa B cpoxa u npx ycnoBlmra xa ,{n.3.7. cneA npeAcraBnHe Ha cfleAHrre
AOKyMeHTX:

- nporoKon 3a npleMaHe xa geicralrenno l43BlpuJeHa pa6ora (6uauL an, o6p.19) xa o6erra, ]43rorBeH or
il3nbnHilTE lR r npxer or oroptsupaH npeAcraBuren Ha Bb3flOxl4TEnfl r or Korcynrarra, ynpixHflBau{ fiporrTeneH
HaA3op Ha o6ena I BcxqKx Apyru aKroBe r,r o6pasqu no 3YT, cBLp3aHx c x3[bnHeHoro crpo]rTencrBo Ha ro3u eran.

- xonue ot KoxcrarlBeH aKr, o6p.'15 3a ycraHoBeBaHe roAHocrra 3a npleMaHe xa o6erra, noAnrcat 6eg ga6enexxn;

npoexmhm ce ocbulecmeneo c Ou4oHcoeamo noaxpeno Ho npozpo$o 30 possumtE Ho cerlcxume poioHu 2014-2020
nod&rpxo 7,2, -Ufidecmuluu e cbsdoeo4emo, noAoap^eo4emo unu poSwupraoiemo Ho ecugxu Nonxo no ou1o6u i4hpocmpy\mypo" om

Mrpt<o 7 -OchoeHu ycnyzu u o6HoeeeaHe Ho cenomo e

-

celctune patioxu.
*
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EBponei<xx crro3

- cnyx(eoHa 6enexxa, nopntcaHa oT n qero, yapaffif,Bau{o l,lHBefil|TopcKr,t (oHTpon Ha o6eKla, c rcf,To ce
yAocroBeprBa, qe fipol,{TenHara nnoqaA[a e noqxcTeHa !r Bclrr{ror cTpolTenHx oTnaAbq]4 ca x3xB]pneHh Ha o[peAeneH[Te
3a TOBa Megra ll qe ca 3anrlaTeHh [oHcyiraT[Bfie 3a [on38aHe Ha en.eHepff9 x BoAa, HanpaBeHr 3a cMen€ Ha

Bt3flOXl4TEfl9 no BpeMe Ha [3rTbrrHeHxe Ha Bb3noxeHrTe CMP, axo ttua rausa;
- Qarrypa sa ooixocrra Ha oxoxqarenloTo nnau{aHe.

/U Cyuara or aBaH@soro, MexAxHHrTe r oxoH$TeirHoro nnaqaHe He rpr6Ba Aa HaABxuaBaT croiHocna no
vn.3.1 or goroaopa.

q[.3.7, Bcxqu nnau{axxe no HacTof,qxn AoroBop ce r€BrprxBar I cpo( Ao 14 (,rernpnragecer) gxt or na4aaate m
clorBerHara $arrypa, xo He npeAx non! {aBaHe Ha t{HoopMaqun or Haquomnmra areHque 3a nplxoAt{Te r or Arerqru
,Mrrxuqn" au apxxa c Pguellae !& 592 or 21.08.2018 r. ra Mrxrcrepcu craer.

{n.3.8J1/ Oanryprre 3a rcB}puBaHe Ha nnaqaxl, ce rcrorBflT Ha 6rnrapoc.r estfi, B cborsercrBue cbc 3axoxa 3a
cqeToBoAcrBoro I cneABa Aa cbAbprcr cneAxara 3aAum{Tenxa tx@puaqm:

llonyraren: 06qrm Koren

AApec: rp. Koren, n . ,BBpaqaHe' I'& 1

hs.i&: 000590540

l4s.l& no 3Al[C: mua
flpepcraanneaq (MOIlll. uueuama ua xuema
fl onyrm $anypara: cborBerHoro ynLnHolroqerc nlqe
Houep ra goryuerra, Aara, irf,cTo

B onrcarenmra qacr 3aAuuo{TenHo rpn6ea ga e BmDqeH }r cneAHxe rcxq:'Patxdtm e no A6Oll l& 20/07f2/0n0*4
on 4.10.2018 z. m flpor.pana sa paseumue Ha ccncxume panuu 20142020 2., Mnga 7, noduapra 7.2'.

l2l. Bcnxn pasxoAoonpaqAarenH[ Aorry e]rTx no AoroBopa - @rrypr uluan ppyrtt AoxyMeHTx c erclBaneHrHa

AorG3aTencIBeHa croixocr rpr6ea pa ca ugAaAexu a 6rnrapcu neBa.

l3l. Bclrru nnaqarlm no AoroBopa qe ce rsarpuear e 6rnrapcn4 neaa.

qr,3.9. Bcuqu nflaqaHl, no Hacronqx, AoroBop qe ce x3BtpuBaT no 6aHxos mr, qp$ 6atxoa npeaog no

cneAHara 6aHxosa cueno ra ]43[TbflHl4TEIlfl:

IBAN - 8G03UNCR , BIC xqa - UNCRBGSF

npu 6arxa - Yrffipegrr Eyn6axx A[l
tln.3.l0. l-lpeaeget,fie cpeAcrBa or Bb3IlOXt4TEIlf, xo reycaoerr or h3nbIlHl4lEnF, KaKro 11 HarpynaHxre

nrxar, rno6r, xeycroixtt, cyM[ no HepeAHocT$ r Ap]{[]{ HenpaBoMepHo nofiyqeHx cpeAcrBit or crpaHa ru h3]TbflHl,'lTEflff
B r$rbnHeHlle Ha Hacroctqx, AoroBop ce Br3craHoBsBar no 6aHxoaara cMer[a Ha O6qr,|ra Koren: IBAN - BG 38 SOMB
913032'15510000, BIC - SOMBBGSF, npr,06r4rxcxa 6ax(a" M,QrH. qeHnp-Koren.

{n.3.'11. Cyuara no q4.3.1, 6yrea ,6'sa pa3xoA[ 3a HenpeAargeru angoee dun]t KonuqecrBa CMP qe ce pasxogea
caMo npll AoKa3aHa xeo6xogttuocr e cneAHlTe crryqa[ u no onpeAeneH[, ltil ToBa HaqrH, B cboTBeTcTBre c u3r,tcxBaHxffa
m [O ,3ene4enrc', |IPCP:

/1/. nplt araxrrcaxe Ha pa3xoAr1, a perymar xa pa6om, xor{To He e omo Aa 6}Aar npqABrAeHn rrbpaolaqanHo np}t
npoeKrrpaHero x BoAgT caMo Ao yBenrqaBaHe Ha rcn${ecrMTa, 3anoxeHx npeAsaprrenxo g xonlqecrBeHo{roiHocrxara
cuerxa (llpruoxexrc l&1), cuqrre qe ce ylo(rHrMr c npororcn, nqAnlcaH or crpaHrre no HacTonqxe AoroBop,
npoenaHra r Koxcynraxra, ynpaxoreBau{ fipomeneH Ha$op Ha o6eKra. npx s tMaHe Ha peueHxe 3a Tf,xHoro
lt3ntnHeHle npl ycrloBl4era xa an.3 u 4 no-gony, cblquTe u{e ce pa3flnaqaT oT cyMaTa sa HenpeABrAeHx pa3xoAx no
vn.3.1, 6yxaa ,6" xaro re HrMa Aa ca npeArrel Ha 3aueH[Tenu ra6nlql.

2/. flpr xeo6xogttuocr or lr3rbnxeHre Ha HoBlr, HenpeABxAexr alrgoee CMP ersHr&Bnx B npoqeca Ha rcrbnHeHl€
la o6erra, [ot,lTo cbulo He e Momo Aa 6tAar npeABrAeHx [bpBoHaqanHo npx npoemtpaHero r 6es lrsupuaatero xa
t(oltro He oxe Aa ce lBtrMHsT r{3rcxBaxrura Ha Texl[qesara cneqr$rxaqm r xHBecTuqttoHllti npoem, cLqfie qe ce
yroqHrBilr npeA8ilpr4TenHo c nporoKon, noAnxcaH or crpaHxre n0 Hacrof,qxn AoroBop, npoeKraHra r Korcymarra,
ynpausa:lq crporTenex xagrop xa o6eKTa. flpx alrtnaxe Ha peuelxe 3a rsxHoro lr3rrbnxexle npx ycJloBxrra xa an.3 t 4
no-Aony, cbr4rne qe ce pa3nnaqar or cyuara no vn.3.1, 6yxra 

"6".
/3/. Cneg noAnxcBaHe Ha nporot(orlre no ,fi.3.11, an,1 u 2 or Hacrosu{$, AoroBop x npeAx BunaraHe

rcnulHeHfiero Ha HenpeABxAeHrre BllAoBe r [or]4qecTBa CMP, Bb3nOXHTEIlflT rrnpaqa xocue 3a cbrnacyBaHe Ha

npuexltre go [O ,3euegenre' c npruDxeHr Aoxa3aTencrBil 3a Br3Hr,rKMHeTo Ha HenpeABlAeHrTe BrAoBe u (onxqecrBa

nwxmtm ca ocbt4.cmtEoo c Ottlorlcoaofio ndxBt o xo npat oilo to (tor6,unuc xo cetdeme Nlo\u 2071-2020
ndMpxo 7.2. .u,iaacmuluu a ct,ildotamo, nd$Naoxcmo unu po3uupaaat rafio Bo t ct txu auio.€,ianxo no uoyqd6u urrhpcflw,amypo'om

Mtpt<o 7 .Och6$u Wy2u u odHoar&He Ho ceromo a cenctumc poiioqu', cbOuHoHcu
celcxume podoHu.

ЗКИ

*



E6poneicxr,l cblol

2 0 /0 7 / 2/ 0/00644/ u. 70. 20 78 2.

.lheporrdoHe, peKotacmpyKqus u/unu pexo6unumoqun Ha aodocHoadumenHu
cucmeMu u cbopt,re{ua e ouvMepoquu c nod 2000 e.x. I o6ulu\o Komen"

CMP (nogpo6xa nrcuexa o6ocrosxa, cTpo[TeaHa AoKyMeHTaqr4, npr xeo6xoguuocr, onpeAenelaTa ooirocr m
HenpellBr,tAeH!fie eqoae cMP, x3t,tc[Bau{x ce or [o3) c qen npeqeHKa Ha AonycTrlMocrra sa ogo6praare ra
AonbflHmenHoro crpoxreflcrBo (a r,v. gontnlmenHr xorll4qecrBa CMP ulunn HoBx BllAoBe CMP) B paMKxre Ha

oAo6peHara cyMa no vn.3.1, 6yxaa 
"6" 

aa HenpeABl4AeHu pa3xogr ra CMP.

/t[/. Cneg nonyvaeaxe ra ogoEperue or AO3 no qn.51, an.4 or Hapeg6a l& 12 or 25 ronr 2016 r. 3a fipmaraHe Ha
noAMepxir 7.2. or I-IPCP 201+2020 r. no ho€Hero 3a crrnacysaHe Ha npoMsHa no qn.3.1'1, ar.3 or goroaopa, ce cxnoqBa
aHe[c 3a ,l3MeHeH]€ Ha HacTogr{r,rs AoroBop no pega ra vn.116 oT 30n BtB BpBKa c AoroBaprHe mn}nHeHlero Ha
Br3HlronnrTe Henpegatgexu eugoae r/!mr AofibnHfienlx xon[qecrsa CMP.

. /5/.,Paaxogu 3a renpeABrAeH[ crpoxrenHlr ]r MoHTaxHn pa6orn'ca pa3xoAx, Br3Hr,lfiaa[ B p$ynrar m pa6or11
dmu o6fiosrenfiBil, xor4To He e Morno ga 6rgar npellBr,qeHr npr nlpBoHaqarHoro npoeKrlpaHe. Ciqr,rre sogr go
yserHaBaHe Ha x0nl${efiBara, 3anoxeH[ npeABaplrenHo B Kon['{ecTBeH[re cMerx]4 KbM npoena, u/unr 4o rcau
crpomerHo-MoHTarou pa6oru, 3a KorlTo ca cna3eH[ ycroBlrra 3a AonycrxMocT Ha pa3xoAl4Te, npqAHa3HaqeH[ 3a
nocuraHe Ha qenlfie Ha npoefia.

/6/. OfioiHofinaaHero Ha Bt3Httrc{an4Te HenpeAalqeHx augoae CMP ce lrcBbpuBa ripes eAlHuqHll aHanr3H[ qeH[,
cbcTaBeHx cbc cneAture qexoo6pasyeaq[ eneueHTr:

o 9acoaa crasxa 6,00 ne.
o flonrnrrrenxu pa3xoAx Btpxy rpyA 90%
o fionuntnrenrr pa3xoAll Brpry exaHr€aqrffi 30 %

r [96raato+xnagoBt4 pa3xoAr4 2o/o

. fleqan6a SYo

. Pa3xoA BpeMe, MaTepxann r MexaHmaqfle no CEK, yCH, Brrpeuro OxpMeHu axannu (ctomeemen
npwpauen npdyrm, CEK, YCH)

. LleHh Ha Marep!4anx no @rrypu
Amnulxure qewl ce crrnacyaar c Bt3IlOXl4TEnF n/unu or ynrnxouoqeH or Hero flpeAcTaBfren.

1n.3.12. l1l 3a raarpulelu x noAnexaulu Ha 3annau{axe ce cqrrar cari{o re3!t BxAoBe 14 ronnvecraa pa6ou,
l!3ntnHeHr Ka'{ecrseHo ll npleTx oT Bt3noXhTEnF, qpe3 yrTbnHoMoqeHo oT Hero nxqe x orpa3eH[ B npoToxon 3a
npueuare m geicrBmenHo r3rTbrrHeHr CMP (6uau an, o6p. 19).

/? Bcruxn parxopn, l.l3B]pueHr cBoeBonno or [43[TbIlHt4TEflFT, 6es aa 6]Aar cbrflacysaHr4 c B]3nOXilTEnR ca
3a cMen€ Ha 3ntIHl4TEnF.

t{n.3.13. Koraro qacr or o6erra, npeAMer Ha Hacrosr{r4, AoroBop, ce x3nbflHrsa or nog[3nbnHrrefl x cbqara Moxe
ga 6r4e npegaAera xaro orgener o6eKr Ha [43nurHr4Ten, mr ua Brgnomlrens, Bb3IloXI4TEIlflT sannaqa rasu vacr xa
noAlt3ntnHrlTerr. Pasnnaqalurra ce ocbqecrBt8aT Bb3 ocHoBa Ha xcxaHe, ornpaBeHo or noArr]rbnHlrens Ao
BL3nOXilTEnfl vpea l43llbllHt4TEflF, Koiro e ArTbxeH Aa ro npegocraBfi xa Brgnoxrrenq a 1s-gxeeer cpox or
nonyqaBaHero uy. Ktu rcxarero t43llbnHfTEnffT npeAocraB, cTaHoBl,rqe, or Koero AA e stqHo Aant,t ocflopBa
nnaqaHxsra lmlr qacr or r9x Karo HeAbrlxl,lMl,l. BBnOX[TEnffT l,lMa npaBo Aa ormN(e nnau{aHero, roraro r4c(aHero 3a
nnaqaHe e ocnopeHo, A0 MoMeHTa Ha oTcrpaHrBaHe Ha np${xHaTa 3a oTxa3a.

M.KAqECTBO

{n.tl.l. IIpt tl3B}puJBaHe Ha crpor,irenHo-Mor{Taxrrre pa6oru ra o6erra t13lTbflHl4TEflFT nprraru BrBeAeHxre or
Hero otcleMx 3a oc[ryprBaHe Ha KaqecTBo.

9n'4.2. Bcexu nporoxon 3a ycraHoBsBaHe ra peicramenxo n3BrpueHll pa6ou ce npxAp]fl(aBa or reo6xognuute
ceprlQlKaTx 3a KaqecrBo I npo]t3xoA Ha BroxeHlle Marepnanx x mAenxg, Kor.tro ce cLxpaHssar B Aocyero 3a
rgnrnserre xa o6eKTa, npeAMer Ha AoroBopa.

9n.4,3.Orxocto xaqecrBoro Ha r3nlnHeHre Ha orAenH[re B[Aoge CMP ce npunara geicreaqara Kbt iroMeHTa Ha

l43BlpuBaHero xM HopMarllBHa 6aga, xano I llpaamara 3a lBBrpuJBaHe x np[eMaHe Ha cTpo reflHx u uomaxu pa6oru
/NhBCMP/;

qn.4.4. BnoxeHxre Marep[antt u l,trAerm npu [3rrbnHeHle Ha crporrenHure I MoHTaxl[ pa6ou cnegaa ga
orroBaprr Ha rexH['{ecK[Te rcxcxBaHl4, rbM fipor4TerH[re npoAyrcx crrnacxo HapeA6a I'le PA{2-20-1 or 5.02.2015 r. ea
ycnoButra u peAa 3a BnaraHe Ha crpo[TenH[ npoAyfix e crpoexrre xa Peny6nuxa Ernrapun, o6n.[8, 6p.'14 or 20.02.2015
r. Croraercrallero qe ce ycraHoBsBa no peAa Ha cbu{ara Hapep6a.

npoexmbm ce ocbuledneeeo c OuHohcoeomo nodxfEnd Ho npozpo$o 3o lrd3eumue Hd cendume polohu 2014-2020
nod&spxo 7.2. 

"Uqaecmuluu 
o cbldoaohemo, nododpsao4efio unu poswupnadiefio Eo ocuqtau du,oee MonNo no utrdpocnpyxmypo" om

qo4d 30 pBeumue HoMnpxo 7 
"OcHoaHu 

ycnyeu u o64oeqsaHe Ho cendmd e ceno<ume polo\u", ctbuHoHcupo\a om
cencxume po oHu,

- K
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,u3zporxdo\e, pexovcmpyt<qus u/unu pexo6unumoqua Ho eodoc\o6dumen\u
cucmeMu ! cbopbt$e{ua e ozlo$epoquu c nod 2000 e.r<.6 o6t4uHo Komen'

EBpone;cxn cblo3

V. HEKAI{ HId CTPOI,ITEII PA5OTI,I

t1n.5.1. HexaqecrBeHx ca pafoTlre, xorro He orroBaprT Ha ttslrooaHrrra, ye3aHx B [HBecIxqxoHH[, npoefi,
Texxnqecxara cneqnQnraqm, l4ropyqrrre xa llporraogrrenr, fll4|-lcMP nna Apytu geicraaqr hop ar]lBH]r

AoryMeHrx. llpr xecuoraercrere B rcrrcrBaHrrTa, npeArficr8o l4Mar rcxcxBaHlmra 3il 3aBnueHo xaqecIBo.
9n.5.2. l43lTbIlHl,lTEflflT ce saguxaBa Aa x3slpruBa 3a cBoe c eru ecuvu pa6orr no orcrpaHf,BaHe Ha BltHoBHo

AonycHarx rpeuJM, HeEocrarlqn x Apy]v, KoHcrarlpaHlr oT Bb3IloXl4TEIlr, mro I Borqro,r norernr ce crprru ge$eru
npe3 rapaHquoHHrre cpoxoBe, AIDrctqx ce Ha HeraqecneHo rcnrnHeHxe Ha Aoroaopetrre engoee pa6oru.

9n.5.3. HexaqecrBeHo x3BbpueHx CMP ne ce 3annaqar or Bb3AOXUTEflfl, nonpaBfi ce xnx oe pa3pyuJaBar 3a
cmerxa Ha l,13fTUIHl4TEnfi .

tln.S.tt. flo t43xnpqeH]te npx o(oHqaren]oro npxe aHe na pa6orrre, BbgnOX]lTEIlfl xua npaBo Aa npxeue
HeorcrpaHeH[ ]y'ml rcoroparruu ge$eru, xolro He 3acrrat 6eeonactocrra Ha o6erra, npr muaneHtE Ha qeHara.

9n.5.5. Croilocrra Ha HairanelreTo ce npeArara oT xoMr,ro{ffa, ycraHoBsBarqa creneHTa Ha rrron3Baeuocr Ha

o6erra, *crorqa ce ta#,uanxo or Kotrynrarra, ynpaxcgBlrrq fiporTeneH Haffop, or npeAcTaBxrent,t Ha
Bb3flOxl4TEnff I xa l43llbflHl4TEllff, x or BIHUeH excnepr npr xeo6xognuocr u ce ogo6praa or BbSIlOXt4TEnff.

VI. YCIIOB]1' HA CTPOIITE'ICTBOTO

t{n.6.1, llptlrnbflHeHre Ha 3aroxeHme CMP, rcnbnHl,,lTEllflT cfleaga Aa cnasm HopuarxaHo ycraHoBeHrTe
Mepxx no TexHrlm Ha 6esonacHoo npx x3rTbnHeHxe Ha cTpor4TenHGMoHTa(xrre pa6orr, KaKro I ycnoB!fira rrcco{eHl B

cLrnacyBalenHxTe nlcua Ha excnnoaTaqxoHHr{Te ApyxecTBa, a[0 rMa raK4Ba.
t1n.6.2. flpn lctrbflHeHt4ero Ha o6ena l43lTbflHl4TE[lflT rpn6ea aa cna3Ba Bcxqro4 epu no oxpaHa x oc[rypnBarc

ra 6esonaors ycnoBru Ha rpyA, xaKro x Bc r,Iol Apyr Aeicr8aqx HopMarxBHl,r afioBe, npxno)fiyMx Ipti tl3rrbnHeHle
npeAMeTa Ha AoroBopa.

{n.6.3. l4srbnHexuero Ha CMP pr6Ba Aa 6rge cto6pasero c npeABlAeHrre oT ]43ffbIlH]4TEIIff rrepu 3il
0na38aHe Ha o[oflHaTa cpeAa, xaTo 3aA]nrofienHo AenoHxpaHeTo Ha fiporT8nHfie oTnaA]qx Aa cTaBa Ha onpeAeneHoro
or 06qum Koren geno 3a ornaArqn.

t{n.6.4. Cneg npxmoqBaHe rcntflHelrero Ha CMP, il3nbflHtlTEllffT rpn6ea Aa npeMaxHe or crpourenHala
nflou{aAKa EcrmlGa ocraBaqa cTpoxrenHa MexaHrca$4f,, r,l3nl1uJHx uaTepxan,l, ocraHxl,l, oTnaA]q[ lt BpeueHHo
fiporTencrBo.

VII.NPABA H 3AIltnxEHxf, HA }I3NLNH!,ITEII'

9n.7.,l. l43ffbflHt4TEllffT e arlbxeH Aa rmntnHll Bt3noxeHr[e uy pa6orr KaqecrBeHo x cbrnacHo oflpqgeneHxre B

AoroBopa ll npmoxeH[gTa xbi, Hero cpo(oBe x ycnoB]rf,, xarro I B cborBercrB]B c acnxt geioaaqu a Peny6nuxa
Ernrapm xopuaruBHr aKroBe, orHocll x to flpeArrera Ha Aoroaopa.

9n.7.2. l43l-Ibfl HI4TEIIFT e Anuxex:
a) Aa lBnomBa npeAocraBeHaTa cTporrenHa nnoqaffa caMo 3a qenrTe Ha AoroBopeHxre AeiHocff no Hacronql,

A0r0Bop;
6) ga ocurypl sa caor cuerxa reo6xog.4Mara rexHxxar, TpaHcnopT I nepcoHan c rco6xogr,lum onur I xeanusnxaqm

3n H3BrpuBaHe Ha Aeitocrure no npeglrera Ha Aorooopa;
B) Aa oolrypl Bc qxx pa3peuJffienHn, tocaeu.1l xeroam pa6orex exun, Kaffio tr mnon3BaH]tre or Heto Marept6nx,

aulHx x cboprxeHls, xaro npellcTaBl ronrc or rnx xa Bt3IlOXHTEflfl ra ogo6pexle I ropeqrr I cny,{ai Ha nrrcueHo
r{cr€He oT cTpaHa Ha nooreaHHf,.

r) ga pocrau xeo6xo4uuure Marepxanx x 3aroroBrol Qpaxro o6eaa, npr cna3BaHe Ha craHAaprlTe I ycnoBlffa
3a TgXHOTO TpaHCnopTUpaHe.

A) Aa cna3Ba Bcnqu npeAnloaHur xa B!3flOXl4TEIlff, ra Koxcymarra, ynpaNorrBau.l crpolreneH HaA3op x Ha
npoerraHTxre oflocHo lmnbnHrBaHxre pa6ou, uapaeexr a ntcueHa Qopua;

e) ga mnunxraa B!3noxeHlre pa6ou npr crpororo cr6nngagaHe Ha rexHlxara xa 6esonacrccr x oxpaxa Ha
rpyAA, mTo Hocr nLflHa olTosopHocr 3a 6e3onaclocrra Ha pa6oTHlqx I Apyrx nxqa, npu [3rrMHeH]te Ha Bchqto.t BrAoBe
pa6orr r peixocru xa o6erra;

ryroeNmhm ce oc:bulecmarao c aluHoHco€omo noAvpeno Ho npozpono 30 paraumuc ,to ccrlcxume podoxu 2071-2020
nodMtpt@ 7.2..ut cecmupu o cl.sdoed,i,amo, n.jd.J6.prattttatno unu potwupro Emo Eo acu,l,,u aul.E/c onKo no Moulo6llr&ab!tr,cmpyt<mypo'om

Mrpxo 7 .OcHaBu ycnyzu u o6H@a&He Ho candfio s cancxume poloiu', ctduuoBcupouo om Eepolra e,run
ccncxunc NioHu.

OoH0

-K
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.l43zpordaHe, pe,<oHcmpyxqun u/unu pexo6unumoqua Ho eodocHo6dumenHu

cucmeMu u cbopb)Ke[u, a oznoMepoquu c nod 2000 e.x. e oouluHo Komen"

x) Aa Bnara mqecrBeHr4 Marepxanx npr4 rcntnHeHxe Ha o6eKra, yAocroBepeHo clc cep QxKar[ 3a KaqecrBo ]t/ufl]t
AeKnapaqx[ 3a ftoTBeTcTBXe Ha BnOXeHXTe MaTeplan]4 GbC ClqeCTBeH]4Te [3rCKBaHrg KbM CrpolTeflHrfe flpoAyKrx.

s) ga ornacyaa c Bb3flOXt4TEflff, npoeKraHTa x KoHcymaHTa ynpaxHeBau{ crpoxreneH HaA3op, Bo,tq$4 npoueHll
B ltHBecT[q]4oHHul npoerr r KCC, Hafioxt4flx ce no Bpeue Ha rsrbnHeHle Ha CMP.

t) 4a ocurypraa Aocrbn 3a rcBbpuJBaHe Ha npoBepKr Ha MrcTo or crpaHa xa Ynpaenraaqur oprat,
CepuSrqrpaqrr opraH, HaquoHanHxre oAlrxpau{x opraxr, Eeponeicxara (oMl.rore, Eaponeio<ara cnyxoa sa 6op6a c
rcMaM!{re, B}3IlOXilTEnfl, or fl[qara, ynpaxortBaqx crporleneH HaA3op n or npo€KraHTlre, Karo ooirypl
nplclcrBrero Ha cBoi npeAcraBmen, KaKro x AocrLn Ao noMeqeHxf,, nperneA Ha AoxyMeHTx H Ap., cBlp3aH[ c
r3ntnxernero ra CMP no AoroBopa.

i) ga trnumaa uepxxre I npenop]xrre, cLAbpxaqx ce B AoKflaArTe orut3B]puJeHxre npoBepry.
r) ga npnctcraa hflx Aa oropx3xpa fllrqe 3a nplrcbcrBre ra pa6orxnre cpeqx Ha o6erra. flporoxonnre or

pa6orxrre cpeqr B qacrra cl, xacaeqa pa6orure no AoroBopa, ca Hepa3AenHa qafi or cbulxr;
n) pa atscraxoanaa cyMn no HepeAHocrx, 3aeAHo c AbnxrMara nxxBa I Apy HenpaBoMeplo nonyqeHx cpeAcTBa;

u) ga noggtpxa roqHo tt ,cxo o4creMarrc[paHo cqeroBoAcrBo, KarKro I mflHa x roqHa creroBoAHa I Apyra orqerHa

AoxyMeHTaq!|f, 3a x3BLpueflxTe AefiHocrl,l, nBBontBaqa Aa ce ycraHoBr.r Aarr[ pa3xqAxle ca AeicTBxTerHo HanpaBeH[
BbB BpL3Ka C rcffbflHeHleTo Ha A0r08opa;

l) ga eannau npeAl oxoHqarenHo nnau{aHe xoHcyMarxglre sa non3BaHe Ha en. eHepruf, l BoAa, HanpaBeHH 3a
cMerxa Ha B!3flOXl4TEIlF, no BpeMe Ha rcrrunHeH!€ Ha Br3roxeHlne CMP, axo ltua rarutaa;

o)ga novrot oxortHoro npocrpaHcrso ra o6erra npu oxoHqarenHo nplxnnvaaue xa pa6orlre no rero;
n) Aa cna3Ba npll tt3tlbnxeHlero Ha AoroBopa Bcxqu npxnoxlrMlr KbM HacTorqara noptr{xa npaBrna u u3ucxBaH[l,

cBbp3alHr'l c ona3BaHe Ha oKonHaTa cpeAa, coqxanHoTo x rpyAoBoro npaBor npfinoxlM[ KoneKr BHl,t cnopaoyMexrr r/rnl
pasnopeg6n Ha MeMyHapoAHoro exorotuqHo, coquanHo x TpyAoBo npaBo, (or.fio cil m6poeHlt B nprroxeHr4e |,ls 10 Kbu
30f1. l,1g[cxsaHero BiDrol [ 3a noAx3nrnH]lTenrTe, axo rMa Haerlt raKlBa.

p) ga cnaraa [3[cKBaHxera 3il tl3rbnHeHxe Ha Mepxrre oa rrSoprtaaqrr u ny6nuvxocr, onpeAeneH[ B AoroBopa 3a

6eoauuelgra nouoq, cne4 xaro Bt3flOXl4TEIlFT ro sano3Hae c rex;
c) pa cnasea ll3llcxBaH]mra 3a cbxpaHeHxe Ha AoryMeHTaqxrra 3a npoeKTa, onpeAeneHx B AoroBopa 3a

6eaauuesgla noMotq x B cpot(oBere, (ano cneABa: aa nepuog or 5 (ner) rogrxt or parara Ha cmrcqBaHe Ha AorcBopa 3a
6esauNesgra QnraHcoBa nououl 3a npoeKTa

9n.7.3. t43lltflHI4TEIlfT ce 3aAtrumBa Aa cneAlr x AoKnaABa cBoeBpeMeHHo na Bt3IlOXt4TEflfl sa acl4qg
Bt3HllkHan[ HepeAHoCTl4, npenrTcrBaq]r x3rlbnHeHlreTo Ha AoroBopa, lclKro r.r 3a npeAnp!€rlTe oT Hero Mepxx 3a TgxHoTo

orpaHxqaBaHe, npeoAongBaHe l1 oTcTpaHgBaHe.

{n.7.4. t43lltIlHl4TEIIflT e ArTbxeH Aa HanpaBl,r Bolqxo xeo6xoglruo no BpeMe Ha crporlTeflcrBoro, 3a Aa He

AonycHe noBpeAx t.lnx pa3pyuJeHue Ha xHxeHepHara rx$paopynypa B !r irsBrH [paHxqxre m o6erra. B cnyvafr, le no
cBo9 Bt4Ha npuquHt4 LqeTl,|, To B]3craHoBtBaHeTo l4M e 3a HeroBa cMeT(a.

9n.7.5. !43lltIlHt4TEIlFT e gnuxen ga noeire nLnHa orroBopHosT r,r ocrryp[ caM tl 3a cBof, cuera 6egonactocra
Ha ABIxeHxe no BpeMe Ha tBnbrHeHl€ Ha paoorure, oxpara ra o6erra r cuxpaueHxeTo My oT qp(Ao noceraTeflcTBo.

{n.7.6. ld3ll}IlHt4TEflflT e grruxex ga 3annarr Bolqu rno6u rnr gpyru caHKquu, HanoxeH[ Ha Bb3JlOXl4TEnfl
Bt3 BpBKa c ro3[ AoroBop, xano ]t Bcuqlol o6e3qereHuf KbM TpeTx nr4qa I opraH[3aqrr.l, e cnpai rc raxtaa 6rgar
HanoxeH[ or crpaHa Ha KoMnereHTHr4 Abpxaeu mu o6qlucK[ opraHlt no HeroBa BlHa.

9n.7.7. l,13ffbflHl,1TEflFT nocu [LnHa orroBopHocr 3a eaerryaflH[ rpyAoBu 3nononyo4 m o6erra npu
x3nrnHeHrero Ha pa6orrre, npepuer xa rmx AoroBop.

9n.7.8. t43l-l}flHl4TEllflT orcrpatrraa ra caoe cMeno Bcxqxx HexaqecrBeHo r3nrnrcsu CMP, aa6ennaaxr no epeue
Ha cTpo,4rencrBoTo I ge$errr, KoHcTaTupaHx B rapaHwoHHxre cpor(oBe, npu nt,lcMeHo yBeAoMeBaHe oT crpaHa Ba
Btgnoxlreng.

9n.7.9J'l/ rcnbflHl4TEIlFT HeMa npaBo Aa Bxflara Ha Apyro opllgxqecxo mr graurccro nxqe, rcBtl lt3prqHo
rocoqeHr4Te a oQeprara My noA[3nbnHnren,r ]mx Apyrn rperx nxqa, rcn]nHeHxero Ha AoroBopeHlre pa6orx tul4 Ha qacr

0T TgX.

/Z TnUHhTEflFT [Ma npaBo Aa Haeira caMo noA[3n]flHr4Ten[Te, nocoqeH[ or Hero B o6eprara uy lr re ca xarro
cneABa: .............. .... (nouteam ce Kozamo e npwoxuuo). llpoqexrnoro yqacrle Ha cborBerHure
noAr3[bnHlTenlre e o6eua I qeHara 3a rcntnHeHxe Ha AoroBopa xe uoxe pa 6rge pa3nlqHo oT nocoqexoro e o$eprara
xa 143l-IbflHt4TEflF.

npoexmbm ce ocnulecmeeeo c OuHottco€omd noAt9eno Ba npozpodo 30 potoumue uo aencxume poloHu 2074-2020
nodunpxo 7,2. ,uHoecmutuu s cn3,oaoHemo, nodo6p^eo1emo unu potwupreoHemo Ho ecwxu sulooe uonxo no uouqo6u utQpcmpyimypd' om
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"uszpoxdoHe, 
pexoHcmpyxuuf, u/unu pexo6unumdqun Ho eodocHoadumenHu

cucmeMu u caopbxeHua a oznoMepouuu c nod 2000 e.x, e o6uluHo Komen"

/3/. lBmnHilTEafiT rua npaao Aa rcnomBa ffinaqlrera dr,rnn pecypcure caMo Ha nocoqeHxre or Hero B

oQeprara uy rperr nxqa, Kot4ro ca KaKTo cfleABa: ,,.......... (nocoqeam ce xoeamo e npunoxuuo).
/4/ B cny,{ai, qe ,1slTbllHl,1TEflflT qe non3Ba noAlrsfibnH]4rem, ce 3aArflxaea a 3-greaer cpox or cKnloqBaHero Ha

BceKH A0r08op 3a noArcnlnHeHfie, Aa npeAocraBl xa Bunorctreng Konlre Ha AoroBopa. flpn aaurta finr BffiloqBaHe Ha

HoB ltoAll3rrbrtHl,refl no BpeMe Ha r3nlrHeHre Ha AoroBopa, rcntflHt1TEnffT npeAcraBe xa Bb3floX!4TEIlff saegno c
KOnreTo Ha AoroBopa 3a noAmnlnHeHle c HoBr4g noArcnlnHlTen x c BcrqM AoryMeHTX, KOhTO AOXa3BaT r3flLflHeH[eTO Ha
ycnosnrra no u.66, an.14 or 3Oll.

/5/ Cxno,{saHero xa goroeop/n 3a noAx3rrurHeHle He ocBo6oMaBa [3fTbllHrlTEnfl or orroBopHocrTa My 3a
r,r3rrLnHeH!€ Ha Aoroeopa ra o6oco6emra nouqlu or o6qecTBeHara noplqt<a.

/6/ llogusnrntrren!fle HgMar npaBo Aa npeBt3narar eAHa xnx nogeqe or AeiHocrxre, Kouro ca B[roqeHx B

npeAMeTa Ha AoroBopa 3a noAl3nbnHeHxe.

,/ rcfTbIlHl4TEIlFT orroaapr ra geicrarrra ra noAl3nbnHlrenxre cr xaro ra ceou geicrerlr.
qr.7.10. U3ffbnH[TEIlflT xnua npaBo Aa 3aBluaBa nocoqeHfre e ocroiHocrexara or rcro xonrqefieera/u

cMerKa/[ eA]rHxqH qetu xa CMP go nuHoTo x3[bnHeHxe npeAMera Ha AoroBopa.
9n.7.11. h3ll!flHt4TEnffT [Ma npaBoro Ha AocTtn Ao BcuqKr qas Ha crpoxrenHara nnoqa4r€ x Ao orqerfl 3a

pa6orara I excnnoaTaqloHHr4 AaHHlt 3a o6ena, ocgeH axo ToBa e B nponrBopeqrc c Bct,t'.txlt yMecIHx orpaH!fl{eHxq 3a

c[rypHocr or crpaHa Ha B]3nOXilTEIlfl.
q[7,12. l43fbnHHTEIlflT rua npaBo Aa ro€ or Bbsfl0xt4TEnfl npeAr rcAaBaHe m flporoxona 3a oTKprBaHe

Ha cTpor4TenHa nnoqaAxa, Aa My npeAofiaBlr Bct4ltM AoKyMeHTx, cxeMx, qeprex[ u 4p. (raaepeHl xonul), rorro ca
orHocttMtt KbM tt3ntnHeHlero xa o6erra r ca reo6xoguuu na t43ffbIlHl4TEIlF, 3a Aa ffi$puJx cTpolrrenHo-MoHTaxHxre
pa6orr rowro r eQerrraro. t{eprexme, cnequQraraqune x Apyr}ne AoxyMeHTx, He Morar Aa 6rgar ulnonsaarul mr
npeAaBaHu Ha rpera crpaHa or l43l-l-bflHtlTEllfl 6es sbrnaore sa Bb3fl0Xt4TEIlfl, raro egxo [onrc ce cLxpaHeBa Ha

o6erra xa pa3nofloxeHxe 3a npoBepx[ Ha Mlcro.
9n.7.1 3. tl3llbllHI4TEIIST rua npaao:

a) ga rcxa or Bb3floxl4TEnff cbAeicrBxe BtB Bpr3Ka c rBnbflHeHlrero xa CMP, xoero BL3fl0Xl4TEIlFT He Moxe

Aa on@(e, (oraTo e B rpaHliqxTe Ha HeroBxTe npaBoMot{xg r,t KoMneTeHTHocT;

6) pa ncxa or BL3IlOXl4TEnfl np!€MaHe Ha xaqecrBeHo lr3BlpuJeHrre CMP, flpeAMer Ha AoroBopa, no peAa n npx
ycnoBxrTa Ha nocnqAHrlr;

B) Aa trc{a BrsHarpaxAeHxe 3a [3ntnHeHrTe Kaqefisero r e cpor CMP no peAa Ha nocoqeHara B pa3Aen lll ,Cxeua
Ha nnaqaHe'.

vlll. nPABA 11 3AIltnxEHl,|9 HA Bb3nOXXTEnt

Mapxo 7 
"OcHoaHu 

ycrlyzu u odxoenao4e Ho celomo e celcxume pd(loHu", cbbuHoHcupoHo om

K

teMelendu alohd ao po3eumue Ha

9n.8.1. Bb3IlOXt4TEIlrT ce 3aAbnxaaa:
a) ga r,rsatpur nflau{aH[rra no AoroBopa no nocoqeHara B pa3Aefl lll ,Cxeua na 0naqaHe' npx npeAcraBsHe Ha

xeo6xoguurre goryMeHrx 3a roBa tl nplr cu6nogaaale ta no@qeH[Te B pa3Aena cpo(oBe;

6) ga npegocraau 3a nornBaHe or t43l1bllHt4TEllfl, npely x3AaBaHe ra llporoxona 3a npeAaBaHe Ha crpor,trenHa
nroqaAxa, Bo,r'{Kx AorryMeHrx, cxeMx, qeprexx n gp. (saaepexr xoflxs), xorfio ca orHocl,ti .t Kbi, rcnunxetnero xa o6erra u

ca xeo6xo4ruu la rcfibflHt4TEIfl, 3a Aa tt3rlLnHx AoroBopeHlre crpo[TenHo-MoHTaxuu pa6oru rovxo I eQerrnato;
B) Aa o[a3Ba cbAeifisre Ha t43fitnHl4TEnfl ate eprsxa c r3nbnHeHrero xa CMP, xoraro e B rpaHxqrre Ha

HeroBlTe npaBoMoulllt t,t t(oMneTeHTHocT;

r) ga ynpaxxraa qpel cBor.r flpeAcraBxren, onpeAeneH cbc 3anoBeA, lrHeecrrTopctot t(oHrpon npx rcrTbnHeH!€ Ha
goroaopexure pa6oru ta o6ema;

g) ga npteue KaqecT8eHo rir3rrbrlHeHrre clpoxrenHGMoHTarxGu paEoru no peAa x npx ycnoB[f,Ta Ha Hacrosl{[g
A0roBop;

e) ga ocao6opl atecelara/ype4era rapaHqxf, 3a aMHcoBo nnau{aHe lt 3a n3rruHeHle Ha AoroBopa no Haq]iH 14 B

cpoK npeABlrAeH no Hero, Koraro He € Hanuqe xlnor$r,rre cborBerHo xa qn.3.4, an.S r ta qn.11.3 r,r qn.17.10. unu
oclaHanaTa qacT 0r Tgx npl Hanlqxe Ha no@r{eHlTe xt4noTe3[.

9n.8.2. Bb3flOXt4TEnflT e AntxeH Aa r3ntnHcB:r 3aAlnxeH[era cu no AoroBopa c nprrc]qara rplxa,
e$enuexocr, npo3paqHocr r go6pocuecrxocr, B ctorBercrBlre c go6prre nparruu s cborue ara o6nacT u Aa m!rcKBa
crqoro or l43fl bllHt4TEnfl .

npoet(mbm ce ocbulecmeaeo c OuHoHcoaomo noAxpeno Eo npozpd*o 3d ttoSaumue Ho cenaeme palotru 2074-2020
nodirpxo 7.2. 

"hHeecmuluu o cbrdo^otQmo, nododpnsoHemo unu po3uupaetohemo Ho scu.4xu audoee ,adnt@ no Mouto6u uHhpacmpyxmypo" om
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,U3eporKdoHe, pexoHcmpyxqua u/unu pexo6unumoqun Ho aodocHo^dumen\u
cucmequ u cbopbrteHun a ozno$cpot4uu c nod 2NO eJL e O6uluvo Komen"

t{n,8.3. B}3Il0X1,lTEIlflT, vpes nrqero onpeAeneBo Aa r3n}nxrBa [HBecTmopcxrl KoHTpofl Ha o6erra e Anuxer
npegl x3BbpuBaHe Ha Bcr(o nnau{aHe ruu t43l-l}flH1,1TEflfl ga nsarpulr nMHa AoxyrreHranHa npoBepm x npoBep(a Ha

Mscroro 3al yAocroBepf,BaHe r3BlpuBaHero Ha 3ar8eHme 3a nnaqare CMP, ocHoBaBau{x ce Ha [HBeclrq]toHHxn npoefi,
Texlr,{ecxara cneqlQfiaqrar u Hacronull, AorcBop, x Bclqu npxnoxrMlt AoKyMeHTx x3xcxBau{r ce no 3axola ra
yfipoicTBo Ha reprropuna l3W I .

t1n.8.4. Bb3IOXTITEIIFT e AnbxeH Aa yBeAorrf,B:r cBoeBpeMeHHo rcnbnH!4TEnfi, a(o HacrMfiT npoueHx I
rTbpBoHaqanHo o6ngeHlre ycnoB[f, lnx sb8 Bpr3m c $rxarclpaxero Ha noprqKaTa, c qer rcpemoTo x ro'{Ho

]{3rTbrHeHrie Ha 3aA}ru(eHngTa y no HacToculx9 Aorosop.
9n.8.5. Bt3flOXl4TEflflT e gruxer ga crgeicraa npr opraHrcxpaxe npr€MaHero Ha o6era.
{n.8,6. Bb3IIOXHTEflFT rua npaao:

a) ga npoeepnea rcfibnxellero Ha ro3x AoroBop no Bcn(o apeue, 6ea c roBa Aa npeq[ Ha oneparxBHara
camocrof,rerHocr Ha 143lTbfl H]4TEflff ;

6) ga rrs4uea noBbHpeArix npoBepfi xa uroo, 6es ga yBeAo rBa npeA&prrenno l43lTbllHl4TEflff sa roga;
B) Aa rehoca or t43lTbIlHHTEflfl mtrbnHeHre Ha 3aA]Ju(eHlero y no qn. 7.9, an.4 or Aoroaopa, cBrp3aHo c

npeAcraBgHero m goroeopa/rre 3a noAx3lrLrHeHle c no@{eHrTe a @prara uy noAx3rrbnHmenx, B onpeAeneHrTe 3a

TOBa CpO(OBe.

r) Aa mBbpuJBa npo eHlt BbB +opuara x BnAa xa pa6orrre mx qacr or rnx, romo ca neo6xognur aa nogo6poro
r,t3trbnHeHle Ha oftfia, Aa onreH, Bl,rAoBe pa6ou nlmu BBnara Ao[utHt{IenHx Tau8a I npoqeca Ha ]8[bIHeH]4eTo !rM,

flo HaqrH npeABrAeH I Hacrof,r{]1, Aoro8op, a h3nbnHHTEnffT e gruxex ga n npneue;

A) Aa roxsca or l43lTbIlHHTEflfl Hanarale Ha caHqxx x TrpceHe Ha orroBopHocr, Bxnto ronlo I orcrpaHf,BaHe
Ha Bcrxo ,rlqe nprqrxmo HemnulteHle mx HexaqecroeHo r3tTUHeHre Ha crpofienHx pa6orx xnx AocraBeHx
uarepraru u o6opyABaHe, a l43ffbllHl4TEllflT e ArrbxeH Aa BileMe xeo6xogruoro peuexre r geicraxe I eAHoceAMlqeH

cpor(;

e) pa nsrcrca He[aqecr8eHo H3BbpueH[Te pa6or[ Aa 6tgar orcrpaxeHr xntl nonpa8eH[, npx nlcMeHo rcroBo
pa3nopexAaHe u cbrnacHo Hop attoHrTe AoryrreHlx, Karo pa3xoAme no Bb3craHoBgBala ra srga pa6ora B Te3B cflf{a{
ca sa cner€ xa H3lTbflH]4lEflff;

qr.8.7. Bb3flOXl4TEIlflT xe Hocn olroBopHocr 3a ABfcrBm mn 6esAeiostan xa !,13ffbflHl4TEflf, npe3 qnnoro
BpeueTpaeHe Ha clpomenclBoTo B pByflTaT, Ha KolrTo Bt3H[xHaT:

- Curpr mr snononyrc, Ha Koero x Aa 6luo Qmrueoro nlqe Ha o6ema.
- 3ary6a rnr xaxecexa BpeIF Ha xaxBoTo r ga 6rno uuyqeoso B cneAcrBr€ u3nbnHeHxe npeA era Ha AoroBopa.

X. NPilEMAHE I NPEIABAHE HA PASOTTTE

{n.9,1, Bcuqxu o6crorrencrga, cabp3aHx cbc crpourertse o6eKr, Karo npElaBaHe I npneMaxe Ha crpofieflHara
nnou.FAKa, npreMaHe Ha crpolrenH,4Te pa6orn nognexaqh Ha 3axplBaHe, cLcTaBFHe Ha MexAlHHr r 3axnrcqrrenH[
aKToBe 3a npleMaHe I npeAaBaHe Ha m]rLnHexltTe crporTenHorroHTarur pa6ou x Apyrx, ce AoxyMeHrxpar or
npeAcraB[Tenrre Ha crpaHlTe n0 AoroBopa x Apyrrre aHraxlrpaHr nxqa, cbmacHo Hapeg6a lh 3 or 31.07.2003 rog. aa

cbcraBiHe Ha aKroBe n npororcnr no Bpeue Ha fipofiencrBoro I ctorBercrBr€ c xareropxgra Ha clpol,fienHHn o6en.
1h.9.2. npeAaBaHero !r np!€MaHero Ha rrcBrpueHme CMP, npeguer na Hacroglqx, AoroBop, qe ce [3a]puaa Ha

eranu, o6atpmu c MeXATHHITe nnau.{aHrm u o(oHqaTenHoTo nnaqaBe. Toaa qe ce yAocToBepnBa c leo6xoglume
npoTol(oflx, cbcTaBeHrl no peAa HapeA6a l& 3 sa cuoagsHe Ha aKroBe x npoToxonx no Bpeire Ha cTpolTercrBoTo,
cepruQ[Kar[ 3a xaqecrBo dmr gexnapaqrr 3a cborBercralre Ha BnoxeH!fie Marep]ranx cbc cbqefiBeHure rBIqGaH[,
rbM crpolrenHllTe npoAyrr[. fopeus6poerrre goryMeHTx, ce mrorBrr B veupu egxoo6part[ ex3eunnrpa, [olfio cneABa

Aa ca noAnucaHx or cborBerHrre npaBocnoco6ru nnqa crrnaoo Hapep6a l& 3 or 31.07.2003 r.
9n.9.3. OcHoeaxre 3a rsoHe Ha Mer(AllHHr 14 Ha oxoHqarenHo ffiaqaHe no Hacronql, AoroBop e x3nrnHeHrero Ha

onpeEeneHle ra roga o6eu pa6ora I cb6xpaHe Ha rbnHllflT m6op poryueru curnaoro Hapeg6a ]rh 3 or 31.07.2003 r.,
AoKa3Bau{ HanpaBeHlre pa3xoAx r,r rlntnxexlr o6eu pa6ora.

X.TAPAHU]lOHHI.I CPOKOBE

npocxmtrm ce o6ulecmarao c OuxoHcoaomo nodxryno xo npoapoxo td !o,taumt/E- ho cancxumc podoxu 2074-2020
nod4ap<o 7.2. 

"n4aecmuquu a cnsdoed4emo, natdo6lrr^oiemo unu poruuproo$emo xo acuqxu eudo€c Monxd no uxdpocmpyrmypo' om
MApt<o 7 
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.U3zpoxdaHe, pexoHcmpyxqun u/unu pexodunumoqur Ho eodocHdddumenHu
cucmeMu u cbopbrre{u, g ozno$epoquu c nod 2000 e.t( e O6t4utlo Nomen,

9n.10.1. laparqnoHlrle cpoxoBe Ha rcntnleHlrre CMP, cmprxexrn r cTpol4TenHrl o6enlr ca B cboTBeTcrBle c
pa3nopeA6![e Ha qn.20, an.4 or HapeA6a l& 2 or 3.l.07.2003 r. sa erBelrAaHe I excnnoaraqr, rc crpoexrre a Peny6nrxa
Srnrapttn x MHHtlManHll mpaHqroHHr cpo(ose 3a ]B[bnHeHr cTpo[TenHtl r MoHTax{[ pa6orr, cbop]xeHx, ]t cTporTenHx
o6eKrx.

{n.10.2. fapaxqroxHxre cporcse, npegnoxerr or l43ffbflHl4TEflfl r.r npnern or B}3flOXHTEIIF, ca xarro cnegaa:

- 3a Bclt'{loi ErUoBe crpofieflHGlroHTaxHl pa6orr, usnunxeu npx p€r(oHcrpyK.ll,tg Ha B]HuJHa aqgoora6grrenta
Mpe)NCl 11 cloprxeHlmla Kbl, Heq I3a l3rparqaHe Ha Hanopes p$epBoap - 10 roAllHx.

t{n,10.3. [aparqroHHl{Te cporcBe € BnoxeHfie Marepmnr, MoHl4paHrTe rexHrfl{eoo{ cpegcrBa t.t oopbxeHxr, arc
]li{a raxHBil, cLBnaAar c AaAeHxre 0r npox3BoAlrennre, arc ca no.Abnr or rapaHqxoHHme cpoKoBe no ,u.102 no{ope .

lh.10.tl. TapaxquoHHxre cpo(oBe 3anoqBar Aa re€r cneA x3AaBaHe Ha Paspeuexrero la nomBaHe, c xoero o6erra
ce BbBex(Aa B eKcnnoaTaqxn.

94.10.5. llpu KoHcraT paxe Ha ogxrr ge$erar e tt3rrbrHeHtrre CMP u/unr BnoxeHlre Marepmrx B payxrfle Ha
npeAfloxeHrre rapaHqroHHl,l cpoxose, Bb3IlOXl4TEflST yaegounea rcra6agso rcffbrlHl4TEnF. B rprqteeeH cpox or
yBeAoM9EaHero crpaHxre ce 3aAlJrxlBar Aa noAnrruar nporoxon 3a KoHcraTltpaH[Te ctpxn4 Aeoerrx, B xofto oflpeAenfi
x cpox 3a oTcTpaH9BaHeTo rn.

9n.10.6. l43lTbIlHl,lTEIlflT e nnuren B 5 (ner) AHeBeH cpor(, c{xraHo or Aarara Ha noAnrcgaHe Ha nporqom no
npeAxqAHxn qneH AA 3anoqHe Aa orcTpaxnaa ge$enme.

1n.10.7. l43lTbflHl4TEflffT oropanrea KolclarxpaHrle B cpoxoeere nou.10.2 regocraruqn sa cBo, cMerra.
{n.10,8. Axo B paMxvre Ha npoMoxeHxre rapaHqxoHHx crc(oBe co nonBf,T cxplrrx Ae+eKTlr x mffbflHt4TEnflT

oTxaxe Aa rll oTcTpaHx B yKa3aHht 3a roBa cpo( lrrfi He ce tBri 3a noAnlc8ilHe Ha nporo(ona no qn.10.5.,

BL3IlOXl4TEnflT ttua flpaBo Aa nomHu Apyr mfibnHxren 3a orcrpaHeBaHero nu. 3anaaqaxero m pa6orne oaea ra
cMerxa Ha r13[TbnHUTEnfl .

94.10.9. H3tTbIlHl4TEflffT npexe4nr na Bt3llOXt4TEflff 6esauuergHo Bct+{nl npaBa no rapaHqrx,
npeBxuaBaqx n0 cporcBe rapaHqrffre no npeAxoAHxTe Te(croBe, nonrreHl oT HeroB]fre noArcn]nH!fiefllt, AocTaB\{utlx
m6 flporl38oAr4Ten,t Ha BnoxeHllle aTept,lanl x rcAenxg BbB BpBKa c m[bnHeHr4e npeAMeTa Ha AoroBopa.

xt. rAPAHUl,tg 3A t43nbflHEHt{E

qr. I 1.1.nptl nqAn]rcgaHe Ha Aorogopa H3l'IbIlHl4TEflf T e npeAcraB[n rapaHqxe 3a rcrbrHeHxe Ha 3aAbrxeHrfira
cr no Hero B pa3Mep m 3 (rpr) % or ryNara no ,{n.3.1, 6yran a) or AoroBopa 6eg IIlc, a mreHHo: 46 188,3g ns.
(temuptdecen u wecm xunndu, cmo oceudecem u ocan neea u mptdecem u oceu cm.l. fapaxqrrra e npegocraaeHa floA

Qopuara m 3ilfipaxoBxa, xosro o6egneqasa rcnurHeHrero qp$ noxpt,rTue Ha orroBopHocrra Ha mrrbnxlrene, cLc cpo(
Ha BanxAHocT HaABxuaBau.l cpoKa 3a [sffbnHeHre xa o6ena c He nGManro or 3 (rpr) ueceqa, a ulreHHo Ao 15.M.20?2. r.

94.11.2, fapaxrytrra 3a rcfiurHeHue Ha Aoroaopa ce ocao6onrgaBa B eAHoMeceqeH cpo( cneA rcrxqaHe Ha cpoxa flo
qn.l1.1., xoraro He ca Hanxqe xxnoresrTe Ha qn.11.3 n qn.'|7.10 x npl ycnoB!€, 9e o6eKra e BHeAeH a excnnoaraqlr. B
nporxBeH cnlnai, s cbulrg cpox ce ocBo6o4gaaa ooaxanara HeycBoem qacr or Hef,.

9n.'11.3 [aparqurra 3a rcnbrHeHr€ Ha AoroBopa no(pr48a BcmKr,r qer[, npxqHHeHx or l4s]TbnHUTEnfl nph
I,l3lTLrHeHle rrH HercflulHeHle Ha AoroBopa I npx pa38angHe Ha A0r08opa no He[o8a BltHa, no(plBa Bcrqtot HaqrcfleHr
reycroixu x nperbpneHll BpeA[ }l nponycHarr nomr, BcneAcrBlE HemnrnHeHrero }lrr HeroqHoro l3fibnHeHxe Ha ro3]t
AoroBop or crpaHa xa H3lTbflHl4TEIlff, cneA €To ce Apxaxe pa3repa Ha nocneAHrre, xafio u 3a:

- nonpaBtHe Ha He[aqecTBeHo lr3]IbnHeHr pa6orx oT ffi[TbnH[TE lfl }lnt HaeTo or Hero Tpero nrqe -
noAx3nbnHrTen, aKo xlra TaroEil;

- 3annaqaHe Ha rno6l, canxqrr x Apyrr4 HanoxeHx Ha Bb3floXt4TE lF no BrHa Ha l/3fibllHhTEflfl;
- 3anraqaHe Ha AocrasM BtB Bpr3xa c lBnrnHeHlero Ha AoroBopa, xorro t43llbllHtlTEflflT xe e 3annarrfl

cSoeBp€MeHHo;

- npeAnpxe aHe m uepru no o6elneqaBaHe HanpeAHa m pa6orne B cLorBercTBre c rpaor.rxa aa eaerpuaaxe
ra o6ena mr ra onpeAeneH eran or Hero;

- nnaqaHe Ha HennaTeH[ i]aclpaxoBaTenHl npeMrr.t;

nryxfibm ce ornulecm,,ad c outtoHcoaomd noAxFno xo npzpono ,o poroumuc Ho cdtcxutne poltoxu 2OU-2OD
noa&rpxo 7.2. .uHacdiuqw s cbtaoeoaamo, n.dc6,preo amo unu ,/,,tuupraofiamo xo atwxu eufu Ntdr,t@ no Bow6u utaapocmryatryN. om

Mrpko ? 
"OcH6Hu 

y@yeu u o64@r&,a Ro canomo a cencxumc pofio/,/u., ctdu,loBcu,E,//o om

-K
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J

Esponei(xr,r cbro,

- Hel43[bflHeHle 0T l43[TbnHilTEnfl Ha npeAnxcaHa Mep[a 3a 3Apaaocaoolx x fu3onaclx ycrrcBx, Ha rpyA ]t

Ap.;

- pa3xoArl 3a non3BaHe Ha en. eHeplvt ll BoAA, sanpa8eH[ 3a c erxa Ha Bb3IlOXl4TEnf no apeue xa
mrTbnHeH!€ Ha B!3noxeHtfe cMP, a(o tlMa HanpaBeHx raxrBa;

9n.ll.tl. Axo nperbpneHlre BpeAx r nporrycHarrre nomtr HaABluaBar pa3rrepa Ha BHeceHara/ ypeAeHa rapaHq[r,
c}6xpaHero I qe craBa no o6qxr peA.

9n.11.5. B cnyvan Ha yAbrxaBaHe cpo€ 3a r3rbnHeHre Ha AoroBopa, l43lTbflHl4TEllflT ce 3aAbDmBa Aa ygbnmi
cpoxa Ha BanlAHocr Ha cboTBeTHara rapaHqxq 3a mIILnH€Hle Ha AoroBopa 11 3a aBaHcoBo nnaqaHe (npx 6aHxoga raxasa
Inh 3acTpaxoB[a, o6$ne,{aBaqa lBrTbnHeHxeTo), 3a Aa flol(pr{8a u To3x AonrnH]IIeneH cpot(.

9n,1'1.6. flptt HelrrbnHeHle Ha 3aAtnxeHlero no npeAxoAHrle qneH, B cnf{ai qe cborBerHara rapaHqh, e 6aHxoBa
!4nr{ 3acrpaxoBxa Bt3IlO)lOTEnflT yc8oesa cyM]rre no rapaHqlffa I r[ 3aAbpx€ xaro rapaHqroHeH Aeno3ur 3a
H3[LnHeHle Ha AOrOBOpa, CbO6pa3HO yCnOBXgra Ha HaCTOfl{!ffi AOrOEOp.

xfl.3ACTPAXOBKU

qn.12,1. H3[bnH[TEflflT e npegoaaxn npx nqAnxcaaHe Ha Aorooopa AoxyMeHr (Hanp. 3acTpaxoBarenHa mntqa)
yAoclo8epnBaq Hanrqxero Ha BaIrAHa 3acrpaxoE[a ,flp@ecxoHanHa oTroBopHocT Ha rlaclHlqxTe B crpoHrercTEoro' no

cul4cbna Ha qn.171 or 3yT 3a BpeA[, np]lqlHeHn Ha Apynr WacrHlqr B crpor,nenHxn npoqec x /ml xa rperu ntqa,
BCn€ACrBhe Ha HenpaBouepHx AeicrBl.r, m]l 6e3AeficrBH, np]r Hnr{ no rro8qA rcnbrHeHle Ha 3a.quu(eHrfira My mTo

rraclHr[ B cTporTenHxg npoqec mx elGlBaneHrHa TaGBa (3il q]D(qecTpaHHo nlqe - rcfiLaH]{ren). Safipaxo8aTenHala
cyr,ra Tps6Ba Aa e B cborBeTcTBne c HapeA6a 3a ycnoBxsTa I peAa 3a 3aAU (rrenHo 3acTpaxoBaHe I npoeKTupaHeTo x

cTpofiencrBoro (06x., AB, 6p. '17 or 02.03.2004 r.) a pasuep, He nGMarrbr( or pa3Mepa, onpeAeneH or Bt3IlOXt4TEnR.
{n.12.2. t43l-lbflHl4TEflFT e Anuxer npr rco6xoguuoo Aa noAHoBx 6ee nperucaarc, cmoqeHara 3afipaxoBxa no

qn.12.1, Aor€ro }13rbnHrBa crpolrenHc.Mouaxxme pa6orr, npeAMer Ha AoroBopa.

XIII. Id3BbHPEIHX OECTO'TENCTBA

9n.13.1. l43IIbIlHl4TEnFT e AnbxeH Aa rx@punpa He3a6aBHo Bb3flOXHTEAff npx BL3HxxBaHe Ha Bceraxllr
o6croqrencrBa, Kolfio 6rfla ornx Aa nonpeqar xnx Aa 3a6aBrr ulrrbnxeHllero Ha AoroBopa.

9n.'l3.2,Bb3Il0XhTEIlflT uoxe Aa cnpe BpeMeHHo lr3ffbnHeHrero Ha AoroBopa h3qrro rlnx orqacrl, axo
Bl3Hr,rffiar !{3B}HpqH[ O6CrOrTenCTSa ($OpOmXOpXO Cr6Hrle), IOHTO npaBfir npoArnxasaHeTo My HeBHMoxHo,
npeffineHo rpyAHo llnx pr{c{oBaHo.

9n. ,l3.3, Bccm or clpaHxre no Aorosopa e AnbxHa Aa Hanpaalt Heo6xqAr4Moro, 3a Aa cBeAe Ao ltHrlMyM cpoKa Ha

cnxpaHe Ha rcntflHeHIeTo u ga ro arso6xOer BeAHara u.pM o6cronrensrsara no3BorFr Tosa, Karo He3a6aBHO rpe6Ba Aa
yBeAoM[ ApyraTa crpaHa 3a T$x cx AeicrBxr.

{n,13.t1. HsatHpegHo o6cronrensrao (@pcNaxopno cb6r{ e) e Bce(a HenpeABlAeHa [3BbHpeAHa c]rryaqrm mr
HenpeAoTBpaTlMo cu6rrre or ltsaurpeAeH xapanep I u3BbH pa3yuHl.r, r(oHTpon Ha crpaHlre, Koero npeqx Ha xosTo x Aa
6mo or rnx pa rcnbrHtBa HrKoe or cBoxTe AofoBopH[ 3aA]ru(elhs, BL3Hl,rxBaHero My He Moxe Aa ce orAaAe Ha yMlGLn

xIlu HenpeAna3nltBocT oT TgxHa cTpaHa (unr or opaxa Ha rexH[ npeAclaBlTenr hn]r cflprfiTeru) x xoeTo He e B]3MoxHo
ga 64e npepaupeHo npx cna3gaHe Ha nptrHqlna Ha Ao6pocbBeolocrra tr ce orarc HenpeoAonlMa.

{4.13.5. Ae$errr a oEopypaaxero xnx MarepranyrTe fifllr 3aKbcHeH[s B npeA@raBrHero xM Ha pa3nonoxeHhe Ha

rcnbllHl4TEllff, rpyAoBlr cflopoBe, craq[]r [n[ Srmxcoen sarpyAHeHxe He Morar Aa 6rgar usnonsaaxlr 3a no3osaBaHe
Ha H3BlHpeAHa clrryaqlr/ usautpegto o6fiofiencrBo.

9n.13.6, Crpanara, x3npaaeHa npeA lBBrHpeAHa crryaqm /naaupe4no o6cronrencrao xHQopMlpa Apyrara
Crpam xe:a6aalo, rGTo nocoqBa ecTecrBoro, BeposTHaTa npoALnxrfienHocr 11 npeABrgxMxre nocreAxql oT npo6neMa, n
npeAnpleMa Eclrr{lo MepKx 3a cBexAaHe Ao MxHr. ryM Ha eBeHryanHxTe EpeAtr.

XIV.KOHTPOII

{n.14.1. h3lTbIlHl4TEnFT ocvryprBa Heo6xoAxrrxc B}rpeueH roHrpon c qen mttunHeHxe Ha CMP, cbrnacHo
Il3xcl(BaHt{tra Ha Bb3nOX]lTEnfl r ecxqM 3axoHosrl x noA3axoHoB[ Hop aflrBHx aKroBe, orHo$t t1 tGl, npeAuera Ha

npoexmbm ce ocbulacmcteo c QuHo$c@omo nodteano xo npo2porro m pataumt/,- Ho cencxune padotau 2011-2020
nod4rpt<o 7.2. .t4iaednuquu a c8doeoHemo, nddpaeoHamo uru Doruuoreo4amo Hd act//!,xu suadf,/e aotxo no uHapocmpy(mypo' om

Mtpxo 7 
"Octa@Hu 
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AoroBopa. Kompontr ce rcBlpuBa or xBanrlorqxpaH I onrrTeH B AeiHocrra nep@Han, B T.q. or rexHr4qecK,tf,
prroBoArren Ha o6eKTa.

9n.1t[.2. Komponur no r3rrbnHeH[e Ha CMP ce ocrqecTBeBir 14 or Bb3IlOXl4TEflF vpet onpe4eneHo or Hero

npaBocnoco6Ho rexHrqecxo nxqe H or KoHcynraHra, ynpaxHsBaq fipor4TeneH HaA3op Ha o6ena r ce orHacr Ao BcHr{tol
qacTlr !r eTan[ Ha ]r3ntnHeHxe Ha cTpomencTBoTo, npeAMeT Ha T0314 AoroBop.

9n.14.3, Bb3IlOXl.1TEflfT mu onpeAeneHlr or rero Qulnrecxlr mlr DprAxqecxx nxqa xMar flpaBo BrB Bcexx

MOMeHT OT H3[bnHeHIeTo Ha AOTOBOpa Aa X3EtpUJEaI npoBepKa OTHOCflO KaqeCTBoTo, K0nI'{eCTBOTO, CpOt(OBeTe Ha

mnlIHeH[e ll rexHxqecxxTe napaMeTpx, 6e3 c roM Aa npeqaT Ha oneparuBHara peinoo ra l43[TbllHt4TEflfl.
9n.11.1. l43lTbflHl,tTEllflT ce aapmaBa Aa npeAoclaar Ha cboTBer xn npeAcTaBrren Ha Bb3flOXl,1TEIlfl nunxa

s!3Moxcocr 3a npoBepxa x muepBaHe Ha Bcn€ pafoTa, Kof,ro npegoot 4a 6tge raprra.
tfu.11,5, rcffbnHl4TEfltlT ce 3agbnxaBa npr4 norcxoaHe or cTpaHa Ha BLSflOXUTE IF rnr HeroB npeAcraBrren,

Aa ocxryprBa Aocrtn go pa6ourre MecTa, noMeqeHrura x cmaAoBere, KbAero ce x3[LnHsaar AoroBopeHrre CMP ml
'{aflu 0T Trx rml. ce cbxpaHrBar MaTepxanx xnx fiporrenH[ ereMeHTu.

t{n.'11.6. rclTbnHUTEnflT ce 3aArrrxaBa, npr norooaHe or crpaHa ra Bb3IIOXHTEIIF, ga oorrypraa
cuAeicrere 3a rccneABaHe, HMepBaHe !r lBn![BaHe Ha [aKBfio r pa 6rno augoae pa6ora, xar{ecBo, Terno x,lr,t

KonrgecrBo Ha KaKbaro r ga 6rno ynorpe6neax uarepran.
qr.ltl.7. npeAnucaHrmTa [ 3anoBeAme xa Bb3IlOXl4TEflA vtru Ha oTopr,,BxpaHoro or Hero nlqe, ynp:xHrBau.lo

ltHBecrrropcxr [oHTpon, Ha Korcymama, ynpaffif,Bau{ crpofieneH HaA3op x Ha npoeKTaHTa, Bn]rcaHr B 3anoBeAHara

unra ra o6ena, ca 3aAlnxxrenHu 3a ,$fEnHhTEnfl.
t{n.11.8. B cnf{ai Ha nHcrpyrqxu, nony{eHl or ntqe - pa3nlqHo or rs6poeHlre B npeAxoAHur 'fieH,

!43ffbIlHl4TEIlffT e A,TbxeH BeAHara Aa rxQopuupa Bb3IlOXl4TEIlfl qpe HeroBru npeAcraBnen.
t{n.11.9. Bt3flOXl4TEIlFT rua npaBo Aa nopu{Ba ltscaeABaHru, r3nHTBaHu, xnx rcMepBilHlte r x3BrH

onpeAeneH[Te B AoroBopa, Koralo c'qrTa ToB{l 3a Heo6xqAxuo. Axo uacnegeaHero, rcnlTBaHeTo tlntt ]BMepBaHeTo no

npeAxoAHoro u3peqelxe Ao& {ar npaBouepHoro }l3non3BaHe Ha Mareplanlr rfunu rorxoro rrcnbnHeHr€ Ha pafoTrre,
pa3xoAfie ce 3annaqar or Bb3IlOXl4TEIlfl. B npouaex cnpai parxogrre ca sa cueno Ha I43[TbflHHTE lff.

{n.11.10. Axo B}3IlOXt4TEflFT peur Br3 ocHoBa Ha npoBexAaHrre npoBepu, qe H3tTbIlHt4TEllS rc rgnunrsaa
pa6orrre curnaoto qgo6pexrm rpaQr4x, t43lIbflHI4TEIlFT rpr6Ba Aa npeAnp[eue crunrr, rco6xoAuux 3a noAo6prsaHe

Ha HanpeAbm m pa6orrre, BrloqrreflHo re3n, lr3ro(aHtl or Bt3IlOXl4TEIlfl, 6er AonunxrrenHx pa3xoA[ 3a

Bb3noxxTEafl.

N'. OTTOBOPHOCT HA CTPAHITE NPI HE],!3NUIHEHIIE

9n.15.1. Bb3flOXt4TEIlffT se orroBapn 3a u{erlt lmr noBpeAll, noHeceHr or nep@Hana mx xMyu{ecrBoro Ha

il3ffbnH[TEnfl, uJrr HeroBlre noArctrbnHxrenx, axo rfia ran4Ba, npes BpeMe Ha rcfiutxeHne Ha AoroBopa lux €ro
nocneAlqa or Hero. l43tTLflHt4TEnRT He rroxe Aa xcm npoueHa B croiHocrra Ha AorcBopa xnx Apyru BxAoBe nnau{aHre

:]a (oMneHclpaHe Ha raKaBa u.pTa xnx BpeAa.
qn.15.2. BbgnOXlTEIlffT rc Hoctt olToBopHocr, nporcrfiau{a or xcxoBe nnn xan6x, BcfleAcrBxe HapyueH[r Ha

HopMarlBH[Te rcrcxBilHm or crpaHa Ha I3fibnHUTEIlf, xerosrre cn]rfiTenlr, nxqa, noAqxHeH[ Ha He[oBlre
cnyruIenl, m]r B pe3yflTaT Ha HapyuJeH[e npaBaTa Ha rpeTu nxqa,

9n,'15,3. CrpaHrre ce ocBo6oxAaBar or caHxqxu 3a HercrtnHeHle Ha 3aArnxeHlrgTa cx no ro3lt AoroBop, a(o
np[']xHrTe ca npeAx3BrKaH[ oT HenpeoAonuMa cuna no cMrcbna Ha qn.306 oT T3 (Trproacxun raxox). Crpaxara, xorro ce

n030BaBa Ha HenpeoAonlMa cxna e ArrbxHa Aa npeAcra8x Ha ApyraTa crpaHa Aoxyr,teHrlt, Kol.lro Aa AoKa3Ear ToBa x Aa
yBeAoM[ Apyrara cTpara a cpox go 7 (cegeu)pxr cnep racrbn8aHe Ha ra[[Ba o6crocrencrBa cLc CepruSnxar or ETlln.

XVI. KOHOIIl,,IKT HA HHTEPECH u 3A ETI,II{HO NOBEIIEH],,IE

9n.16.1. lll3l-llllHl4TEnflT rpr6aa Aa npeAnpr4eMe BcrqKr xeo6xogrur Mepxx, 3a Aa npeAorBparl lrnx npexparx

BCfl,€ Crryaqtlr, [onTo Moxe Aa [olrnporrerlpa lBrTbnHeH]te Ha AofoBopa.
9n.16.2. ]43lTbflHl,1TEIlST ce sagtnxaea pa cueru rcsa6aBHo Bcerar cBox cnpofien, f{acrBaq B rcnMxeHrero Ha

AoroBopa, a[o nonaAHe B c]fiyaqxn, [orro oxe Aa AoBege go xor$nrrr ra xHTepecx xr]t e x3noxeH Ha raxaBa clryaqxf,.

npoexmbm ce ocbt4acmarao c Outiotacoaotuo nodx$no xo npozpo$o ,o l4:raumue ,to cencxutnc poloHu 2O11-2Om
nol apxo 7,2. .uHoecmultu e ct.tdoaoHemo, noao6prooxamo unu po3uupaootemo Ho acu,lt<u au,oee ,,/,anxo no Mouloau u4hpocmpyxmypo' om

MepNo 7 "Ochoetu 
ycnyau u odHoeneoxe Ho ceAomo a cancxuma potio\u", cbburaoHcupoHd om E, Qotd to potcunoc Ho
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rh.16.3. rcn}flH[TEnffT rps6Ba Aa AeicIBa BrB BceK[ eAxH MoMeHT nosnHo tl 6$npxfipacTHo I cborBercrB[e c
npaBlnara u/mt.| KoAeKca 3a elt.lqHo noEeAeHle, €Kro I Aa cna3Ba noAo6aBaqa AxogerHocr.

t1n.16.4. l,l3lTbnHVfiElflf u HeroBlre cnpofienl Tpt6Ba Aa 3ana3er npoQecxoxanHa raixa no Bpeue Ha

}l3ntnHeHHe Ha AoroBopa, mKro x cneA npxuloqBaHero My. Te He rpf,6Ba Aa non3BaT B ylqlp6 Ha Bt3floxl4TEflf
lHoopMaqlmTa, xof,To rM e 6tua npeAoclaBeHa lt (oqTo e pBynIaI oT npo) tBitHrnTa, TecToBeTe r tBcneABaHuera,
npoBeAeHlr no BpeMe Ha u 3a qenHre Ha rcllbnHeHtG Ha AoroBopa.

X\4I. NPETPATfi BAHE HA IOTOBOPA. HEYCTOXKX

9n.,l7.1. fieicrarero Ha HacronqltflT AoroBop ce npeearra€t:
a) c rcrlrqaHero Ha cpom, 3a (oiro e oonqeH tl [3rbnHeHre Ha Bcxqr(x 3aAUxeH[, Ha crpaHxre no Hero;

6) npegr cpoxa - no $ar Ho cbrnac e Ha fipaHrle, mpa3eHo nxc eHo;

B) c eAHocegrrxqHo nltc eHo npellx3Befixe or B]3nOX]lTEIlfl npr noaropro h uEABau{o Hex3fibnlet{]te Ha (oero

I Aa e or 3alutxeHxnra Ha [43[TbIlHl4TEIlfl, ansrpaxr a goroaopa;

r) egrocrparxo or BL3flOX[TEflFT, xoraro rc[bnHHTEnR rcrrbnHnea r npeArBx rlcl( 3a pa3nnaqaxe Ha

l,l38tpueHrre CMP xa no-arcoK,r qeHr oT nocDqeH[Te B ocroiHocreHaTa oT Hero xonrqecrBeHa craefl€. B ro3x cn] {ai
l43l-IbnHHTEIflT gbnx,r r rcyooixa a pasmep Ha 30% or nonf{eHt,lre Ao o eHTa cp€IlcTBa;

g) e4xocrparro or Bb3flOXl4TEIIflT, xoraro rcffbnHfTEnfff x3mmsa noAr:nbnHl{ren, 6el Aa e Aemapxpan
rosa a @prara cu, l{flrl [oralo mnon3Ea noAl3flbnHfion, xorrc e pa3nxqeH oT Tq]!r, noco€H B o$epTaTa y;

e) xoraro e Heo6xoAl,rMo cbqecrBeHo mMeHeHre Ha AoroBopa no cur{cbna Ha qn.116, an.s or 30n, xoero He

noSBonflBa AoroBopbr Aa 6rAe rc eHeH Ha ofioBaHre qn.116, an.l or 3ol-l;
x) or BL3flOXl4TEIlfl 6ea npegnaaecrxe, (oraro ce ycraHoBlr, qe no Bpe e Ha npoBofflaHe Ha npoqeAypara 3a

B}3naraHe Ha o6oco6eH[re no3xqxx or noprqlcTa 3a h3rlbflHt4TEnfr ca 6nnu xanuqe o6crorrencrBa no qn.54, an.'1, T.'l

or 3Ofl, ars ocxoBa Ha xofio e creAB:rno Aa 6!Ae orcrpaHsx or npoqeAypara;
s) or Bb3IlOXl4TEnFT 6er npeArcBecTxe Ha oc osaHle ,.m.5, an.1, r.3 or 3axora 3a fixoHomlqeoo,re x

Qurarcoarre orHoueHr.r, c AplDrccTBara, pe crplpaxx B opltcAltqm c npeQepexqxanel AaHbqeH pextlu,
[oHrponxpaHxre oT rnx nrqa ]r TexHr[e AeicTBmenH]r co6craerrqu (31/O0[PPnAPKnTAC), KoraTo e npx,lorotM I ce
ycraHoBx, qe [43[TbIlHtlTEIlff Bt3 ocHoBa Ha HeBepHr AaHHI e npmoxrn ]BxnpqeHxe no qn. 4 or 3I4OOAPnnAPKflTAC.

9n.17,2. l-lpr nperparrBaHe Ha AoroBopa Ha oo{oBaHle:
a) ,,tn.17.1.,6yoa "B', rcffbnHITEflFT arrus Bptqale Ha Hepa3xoABaHara cyMa or nonyqeHuTe Ao cborBerH}te

MoMeHr cpeAcrBa x Heyfioit6 I pa3t ep Ha 20% or ooqara croiHocT Ha o6erra no AoroBop c IIC.
6) vn.l7.1., 6yoa "r", Bb3IlOXl4TEIlflT re Abnlfi Hxro Bptu{aHe Ha Aeno3na (rapaHqrf,Ta 3a u3rTbnHeHre), Hmo

3aflnau{aHe Ha r3B}pueHme pa6orH, a l43ffbllHt4TEflflT Atnxo He3a6aBHo Bb3cTaHoBnBaHe Ha BcHqxx nonyqeHx cyMx
BeAHo cbc 3ill(oHHaTa n[xBa, aKo ooqecTBeHaTa nop]qxa e r3nLnHeHa mr qacr]$rHo lr3rrLnHeHa, xaTo Bb3IIOXHTEnffT
Ha ooqecTBeHaTa nopLq[il He AtDtoi (oMneHcaqxx x o6e3qeTeHlm.

9n.17.3. llptt eAHocrpaHHo npexpaTrBaHe Ha Aorooopa or crpaxa xa l43lllllHl4TEIlfl npeAx 3aBlpuBaHero Ha

Bt3noxeHlfre CMP, roi At Dr(u BplqaHe Ha Hepa3xoA8aHara cyMa or noflyqeHHTe Ao npexparf,BaHero cpeAcrBa x
3annaula Heyfioircr a paruep xa 30% or o6qara croirocr Ha o6eKra no AoroBop c EAC.

9n.17.1. Bb3IlOXHTEIlflT rua npaBo Aa npeearx Aorosopa c ornpaBeHe ra 30-pxeero nHcMeHo npeAmBecrfie
Ao l43lIbIlHt4TEIlfl B cneAHne cnyqax:

a)Koraro H3llLflHt4TEIlffT xe e 3anoqHan rmrrbrleHr4ero Ha AoroBopeHxre pa6ou rnr e cnpf,n xopa uir 3a

noBeqe or 10 (4ecer) pa6orHx AHtr, 6eg Aa rua ocHoBarerHa npr4qxHa 3a roBa u BrnpeKx nonyqeHo nxcMeHo H3Becr]ie or
Bt3nOXt4TEflF ga 3anoqHe He3a6aBHo ttn]t Aa npoAbntol pa6orHr4Te npoqecu.

6) Axo crare nexo, qe ty'3ffbllHt4TEIlflT qe npocpoqx HeocHomrerHo lrnrnHeHlrcro ra arsnoxexara pa6ora c
noaeve or 30 (rpugecer) pu unn lnua ga , ttlolptltl no yroBopelrr Haq!fi r c HWHoro xaqecrBo.

9n.'17.5. flpr npeearnBaHe Ha AoroBopa npr ycnoBrera no npeAxoAHxe qnen, B!3flOXt4TEIlfT r,rua npaBo Aa
3aBtptll[ caM pa6orure rnl Aa HaeMe Apyr x3ntnH[Ten Aa ru 3aBbpultl, xaTo B ro3l1 cnyqai Bcl,trlKr,r Br3HlKHan[

AonbflHr,rreflHr,r pa3xoA[ 3a Bb3IlOXhTEflff ce noeuar usqrno or l,'l3fl]flHl4TEnfl no Hacrosu{r,te Aorosop.
{n.17.6, Bb3flOXt4TEIlflT uua npaBo Aa npexparlr eAlocrpaHHo AoroBopa, axo B peeyfirar ra o6cronrenqga

Bt3HxlGanr1 cneA cKnPqBaHeTo My, xoxro He 6x Morun Aa npeABlAl,r, Ho e B cbcrorH!€ Aa !{3rrbrHr,t cBot4Te 3aA}rxeHhr.
ln.17.l.l1l npu npexparreaxe Ha AoroBopa Ha Hsxoe or ocHoBaH[f,Ta, noco{eHx Bqfl.17.1,6.,6', "8" x,q", qn.17.4.

npoe4mtm ce oc\u4ecm.eao c Ouiorcocofio nodt pano Bo npoatDtto to pos.umua Ho celtdtume polorru 20!1-2020
nod&rpt<o 7.2. .nHaecmuluu 6 6tdo6dHamo, nodoaproo$emo unu potuupaaoHamo Ho icuqku uow&-f|Qrynwxnypo'om

Mhpxo 7 
"OcHoaHu 

ycnyzu u odxosnaoHe Ho caaomo o cencxufia poioHu",
ccnct(ume poioliu. *



x 'il.l7.6. l43l'ltllHlzlTEflflT ttocg rbnHa orroBopHosr 3a rcnLnHeHrrTe pa6oru go MoMeHTa Ha npe(pareBaHero, B parrxxre
Ha AOTOBOpHITe rapaHqloHHx cpoKoBe.

Dl B rcsu $yYax crpallTe noAnlcBar ABycrpaHeH npororcn 3a ype)qaHe m filatcoarre orHoupHti, Ao
MoMeHTa Ha np€xpartB.lHe Ha AotoBopa, xaro Bb3floXl4TEIlflT rannaqa xa l43lTbIlH14TEIlf geicrarrenxo
H3BlpuieHrTe I m'{ecrBeHo I43n}flHeH]1 CMP r eeerryanxo pa3xoA}rre no rcB}puJexrre Aocraoxlt B}B Bpr3xa c o6efia, a
l43l'lbllHl,lrE[l8 aurol BplqaHe Ha HeycBoeHlre cpeAcrBa Ao npexparf,BaHe Ha AoroBopa, axo xMa rauBa.

9n.17.8. l-lpr x3naAaHe s 3a6aBa cnpr o cpom no qn.2.1 or AoroBopa no BIHa Ha t43l-IbflHl4TEnfl, ga
HeocHoBarenHo H$aBbpuBaHe u/mr xenpegaaare Ha Bt3noxeHme pafo B AoroBopeH[, cpor tl3lTbIlHllTEIlflT
Alnxu HeycroiKa B pa3Mep Ha 0,2% or cIoinoffra Ha H$ilBtpuJeHrrTe pa6oTu 3a BceK4 npocpoqeH AeH, Ho He noBeqe or
10% or o6qara croinocr xa goroaopa no qn. 3.1.

9n'17'9. llaaqareto ra xeycroirata xe ocao6oxgaaa rcnbnHHTEnt or 3aAuxeHlnTa My no Hacrorulx,
AoroBop.

t{n.,l7.,l0. Heyooixne no qn.17.8, t<ano H xoHcyma BrTe 3a nomBaHe Ha en. eHepn4f, !r BoAa 3a cirerxa Ha
BL3nOxilTE lff nocoqeHlr a vn.7.2,6.,u', aro rua rauaa, aKo rc 6rpar nnareH[ npr nolrooaHe ce yA]pxar or
oxoHqaTenHoTo maqaHe n0 HacToflqxt AoroBop xnx 0T rapaHqlFTa 3a ffiIILnHeHt€ Ha AOrOBOpa.rh.l7,ll. Crpaxrre no AoroBopa He AbrDrar xeycroixn r o6esqereHxe 3a npeTbpnellr BpeAx, a(o re ca B p€3ymar
Ha HenpeoAonlua cma (@pcuaxopxo cr6rrue).

9n.17.12.3a nperupneu BpeA[ oT BxHoBHo HeffirrbrHeHre Ha AoroBopa or eAHaTa crpaHa, mnpaBHara cTpaHa
rua npaao ra o6eaqeretre no o6qm pe4.

Eaponeicx, cbros
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pexo{cmpyxqua u/unu pexoaunumoqua Ho ooAocHo6dumenxu
cucmeMu u cbopbr(eHuA a ozno$epotluu c nod 20c, e.xL I Oduluxo Komer"

xvil. HA CNOPOBE. N

9n'18'1. Crpaxrre no AoroBopa qe peuJaMT cnopoBere, Bt3x,{rcanr npr I no noBoA r,r3rrbnle;rero Ha AoroBopa
!ul,t cBLp3aHll c AoroBopa, c Hero8oro runxy8aHe, xe4eicrarnentocr, HeKlrrbnHeHre xflr npexparnBaHe qpe3
paa6lrparencreo u e3arMHlt orcrbnn4.

{n.18.2. llpu HeBt3uolg(rr cnopoaere Aa 6bAar peuJeHx no flbrn Ha BilxirHo cbrnaore, re noAne)Kar Ha
pa3peuJaaaHe no cbAe6el pqA.

t1n.18.3. Ko nerorTex cxg e 6tnrapcxnr cug.
9n.'18.4. 3a Bcttqu BL3Ht4tfian[ lt HeypoAoHr,r B AoroBopa Brnpoc]l, ce npmarar o6qure paanopeg6t xa

peioaaqoro 6urapo(o 3{txoHoAarenclBo a r.r. xa Ttproaoc,n aaxox r xa 3axota ra 3aAbnxeHxrTa x AoroBopxre.

xx. [PyrI ycIoBllf

9n.19.1. flptt noArlhcgaHe Ha AoroBopa ca npeAcraBeH[ Bc]rqxlr lr3rlcroilHll x npuJroromx 3a Hacronqara
o6qecraem nopbt{xa Aoxy eHrx, B T.q. rapaHqxg 3a rrnuueHtre I rbnHo cborserclBxe c AoroBopeHoro, AoKyMeHr[ or
cboTBerHlre (olrnereHrHr opraHx, yAocroBeprBaqr nrflcara xa o6crorrenoBara n0,fi.54, an.1 or 3Oll s cnftaxre s
KOHTo e npxnoxlMo x AotqMeHrx, yAocroBeprBau{x cborBercrBxero c nocraBeHure plrepulr ra nog60p.

9n.19.2' Crpaxme no Hacrofitqx, AoroBop Morar Aa ro rcMeHrr np, ycnoBlera Ha .u.116, an.i or 301-1. Axo e
AonycHaro lBMeHeHre Ha A0r08opa, T0 craBa Hepa3AenHa qacl or Hero r e BanlAHo eAlHcrBel{o, a(o e rcBtpueHo B
nncruem Qopua, noAn[caHa or crpaHxre no HacTonu.{l,rF goroaop. flpu urueHeHxe Ha AoroBopa xa ocxoaax]ae ,u.i,16, an.2
or 3On ce cnasaar parnopeg6nre m vn.235 or 30ll I qn.i38 or lll-l3oll

rh.19.3. Eonu yBeAouneHxr, oo6qexm, yxa3aHm !r Ap., rcrro ce npeAaBar MoxAy cTpaHlne, ce Hnpaqar
nlcMeHO no noqara c o6parra pa:nrcra, m $axc hnu ererrpoHHa noqa Ha nocoqeHrTe aApecx c rccneABau.p
noTBbpMeH!G.

{a,l9.tl. Bcnxa or crpaHxre no Aorosopa e Arrbxfia Aa yBeAornr Apyrara crpaHa npt,t npoyrHa Ha 6aHxosara cl
ciren€, AaHUtHr{, c}t Horrep, aApec Ha xopecnoHAeHqxr rul Apyra perxfipaqh, B cpo( Ao 5 (ner) AHH or npoireHara.

{n.19,5. HepasgenHa qacr or AoroBopa ca cneAHl,lTe npxnoxeHur:
1. KonHecrsexo-croiHocrHa/x cuerxa/r ea 06. noar.rqrn f,le 3 or noprqt€ra, xonne or o@prara ra l4snrnxrrenc -

flpmoxeue 1;

2. l-lexoea @pra ra 06. nouqm f& 3, xonle or o@prara Ha !&fibnHxrefl, - llpluoxeHre 2.

nwxmvn ca o,cbqacm.,,.o c du,/,ot c@ofio no,.x,.rno Ho nFb2wno ?o Itoatl.rmuc Eo celrc,lufi. Nrohu 2OU-2O0
nod$npxd 7.2. .n$aecmuluu a a\rlooo4amo, Dd6pr6oiamo utu NtwupraoHe^o Bo acu,txu aud.d,c Honxo no u hpocmpyxhyq' om
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ycnyzu u odvoaeodxe xo canomo e cencxuma polo1u., c.baullo\c
cencxume potlo4u.
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.lhzpowdaHe, pe,olcmpyKt4ul u/unu pexo6unumoqua Ho BodocHo6dumenHu
cucmeMu u cnopbweHuq e ozno$epouJuu c nod 2000 e.rr. e O6uluHo Komen"

3. Iluxeet KaneHAapeH rpa0xK 3a rmrbnHeHre, BurctBaq Bcnrrx Br,rAoBe AeiHocrx, t(otrro qe ce tmtrbnHrBar Ha
o6eKra, Koflle or o$Eprara Ha tl3nbnHlrenr - flpmoxerue 3;

4. Texsnqecxo npeAnoxeHxe 3a rcnbnHeHle ra 06. nosrqur l& 3 or noprvxara, xofltle or o$eprara Ha

l4enunrrenr . flpuoxerre 4.

5. Texrnecxa cneq[Q[ffiqxr - npxfloxeHxe 5;
t1n.19.6. 3a cnyqa[, HeypeAeHx c pasnopeg6rre Ha Hacroglqr{, AoroBop r,r npxfloxeHugTa Kb Hero, ce npxnarar

Ttproacrnn saxox u 3axoxa sa saguxeHlsra h AoroBoplre.

9n.19.7. llpr npoMf,Ha B HopMarxBHara ypeg6a, racrraqa Hacronq[e AoroBop x Boneu{a Ao nporxBopeqle c
xnay3nre My, nocneAHhTe ce npxBe)l(AaT B cboTBe1crB[e c HopMaTlBH[Te npoMeHlt.

{n.19.8. Hacronqrnr fioroaop ce noAnxcBa s rpu egroo6paexu erceMnnrpa !t BeAHo c npxnoxeHtuTa KbM Hero ce
xoMnneKroBa B no rp[ erceMnnepa - Aea 3a Bb3flOX!4TEflF I eA[H 3a l43tTbllHl4TEnfl.

!6xxr :a Bt3IlOXltlTEIlfl: O6qr,rxa Koren
Agpec sa xopecnorAeHqle: rp. Koren, o6n. Cnuaer, nn."Bupa4gaxe" l& 1

SYflCTAT: 000590540

rea. 0453/ 4 20 30, 4 23 36

$axc: M53/ 4 25 40

e-mail: kmet@kotel.bq; dmiteva@kotel.bo

Eaxxr m H3IltIlHllTEIlf: ,AlfiHB E11flA14Hr l4HK' EOOA

Agpec ra xopecnoqenqrlr: rp. Cogur, 6yn. ,BapAap" l'& 24, 6n. 2, ex. E

El/K (EYfl CTAT): 203008787

ren 0287615'13

Saxc:
e-mail: offi ce@activeb.bg

-K

3A Bb3IlOXl,lTEll: ....... 3A lil3nbIH
3AMECTHhK-KMEI; YI-IPAB14TEfl:

/flerenusa l[ea+ VBaHoal

rn. cqEToBoflITEfl:
/ToAop ToAopos/

npoexmbm ce oclqecmaneo c OuHoHco^omo hodxwlo ,o npoapoMd jo posoumue Ho curoeme poioHu 2074-2020
noA$epxo 7,2, ,tl4secmuluu a cb3ddaonemo, noAoapaoohemo utu potwupteohemo Ho oculu<u ou}oae Monxo no ow6u u\Opocmwxmypo. om

Mrpl@ 7 
"OcHoeHu 

yayzu u o6Ho€f,soHe Ho cenomo e ceraume podottu", cbQuHoHcuFNEa ofi E\ponetaee 3ernedendu alo{d 30 po3aumue Ho
cencxume poloHu.
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NdaHe, pet<oHcmpy\tlufl u/tfiu pexa1unumoquq Ho oodocHo6dumenHu
cuc u u cbopbt{eHuq 6 o.noMepo\uu c nod 20(10 e.N. e o

.lt
,l'

,\
EBpoarercKt (rrro3

llounucx t;e t Lr, L O6paseq Ne 6

4-
?

TEXH14r.{ECKO nPEflnOXEHnE
erue xa o6qecraeHa nopLqxa 3a crpollrencrBo c npeAMer

,,Llsepaxdaae, pexoHcmpyn.4us u/unu pexa6unumaqun xa eodocua6dumennu cucmewu u cbopb $Hus e
aenowepa4uu c noi 2000 e. xt. e o6quxa Komen no mpu o6oco6eHu no3uquu',

e qacmnocm $ o6oco6eua nosu\un 3 - ,,Pexoucmpyr4un xa euwna eodoua'dumenxa up€,rG u H@ Hanopef
p$epeoap c.Tuqa, o6t4una Komen"

Or ,,Arrue Sun4rtr l4xx" EOOI

c EtlK /SVIICTAT/ (dpye natq. ud.No)

(nocouea ce uuemo na yuacnuuxa)

203008787, 14HA.Ns no MC 8G203008787

Cneg xaro npoyql4xMe AoryMeHTal{fiqra 3a yqacr(e r ce 3ano3HaxMe c}c cbcroflHrero xa pa6orxara (crpourennara)
nnoqaA(a, [HBecTlql4oHHt4F npoeKl 3a o6exra, npegl.lter ua o6oco6eta no3n{[s NQ 3 r,r c scl4,.txt4 ycrlosxsTa, rouro 6uxa
noBni49nr Ha rexHrl'lec(oro Ht4 14 L{eHoBo npeAnoxeHfie, c HacroFuloro npaBuM cneAH Te o6Btp3Baqu npeAnoxeH]t9 3a
[3nbnHeHue npeAMera u o6elaa sa o6oco6eHa no3uL{r4r No 3 or o6qecraexara [opbq(a npu ct6nogaaaue Ha fi3!4cKBaH[f,ra or
TexHuqecrara cnequQuraqrr, oAo6peH!4F ,rHBecTfiqfioHeH (rexxrvecxr) npoeKr 3a oOexra I ycnoenrra 3a [3ntnHeHfle Ha
noprqKara:

l. fapaurupanre, qe cMe B ctcroffHrle Aa u3nbflHrM (aqecrBeHo npe4uera ra o6oco6em nolnqur Ns 3 or nopb,lxara B

nlnHo cboTBeTcTBt4e c 3!4C(BaHIf,Ta Ha Br:nOXtrrenc, raKro u c npeAcTaBetara or tac o$epra.

2. OQeprara Hu He clAlpxa Bap,4aHT[ 3a [3nbflHeHue ua o6oco6eua no3rqus Nq 3 or noprvxara, cbrnacHo
r43r,lCKBaHXFTa Ha AOKyMeHTaqXsTa sa yqacT e.

3. Cpox ra llrnunnexne
llpepnaraue ga rsnrnuuu o6erra, npeguer ua o6oco6ela no3ul14s Ne 3 or tacronqara noptqxa, a uMeHHo 3a cpor( or

390 tanetgapxr AHx cltfiacHo npmoxeH n[HeeH (aneHpapen rpaSr,rx. cqr4TaHo or Aarara Ha noAn[cBaHe ua llporoxona ea

,,.grlQ BaHe Ha crpo[rerHa nnoqaAKa I onpeAenrHe Ha crpolrenHa fl[H!4F t4 Hl4Bo sa o6erra, no o6p.2a Ao noAnucBaHe Ha
.oHcraruBeH an 3a ycraHoB9BaHe roAHocrra 3a npuelraHe Ha crpoexa, no 06p.15 or Hapeaba Ne 3 or 2003 r. 3a cbcraBflHe Ha

arroBe u npoToKoJlt4 n0 BpeMe Ha clpol4Tenc1BoTo.

4, Faparqroxu cpoxoee
3a ocrrypreaue HopManHoro $ytxquourpare I nofi3BaHe Ha 3aBbpueHxq crpofieneH o6en, npe4uer sa o6oco6ega

noanqrn N0 3 u orcrpaxnaale ta cxprrtre 4eSexru cneiq npxelraHero My 14 B]BeMaHe B e(cnnoaraqur, npeAnaraMe cneAHxE
rapaHquoHeH cpoK 3a nocoqeHuTe B[AoBe CIVIP u xareropun, (oiro BKnOqBa o6ocHoeaHo nocneABaqo rapaHquoHHo
o6cnpreaue u crqur e cro6paaen c nocragetlre or Btgflox!4Tens ot"pal[9eHt,ts:

- 3a Bcl4qM BuAoBe clporrenHo-MoHTaxHx pa6ottt, usntnreuu npu pe(oHcrpyl(rl4s Ha BrHutHa BoAocHa6A TefiHa Mpexa
r,t cbopbxeHfirra KbM He, u 3a x3rpo(qaHe Ha HanopeH perepeoap _'10 rogrru.

1i,i i;; i; t t:tt:y:t.t': ::";

,- sa ecuuxu etdctr,e cmpoumefiHo-MoHmaxrtt pa6omu, BnbnHeHu npu peKoHcmpyKtlufl Ha ebuwua eodocxa6dumenxa
Mpexa u cbopuKequf,ma KbM Hefl u 3a wzpaKdaHe Ha HanopeH p$epeoap _ 10 eo1uHu,'

5. lle cnareaue Bca4r&1 Banliqn B crpaHara rexHnqeo( HopMl4 14 craHAapr!,r, (o|4To ce orHacqr jqo u3nlnHeHuero Ha
o6erra, npe4uer na o6oco6eta noauqun Ne3 or nopb\j(ara, BmoqrrenHo no TEXT B r.v. Hape46a No 2 6T 22.03.2004 r. :a
tll4HumanH[Te [3uc(BaH[F 3a 3ApaBocnoBHx u 6e3ona0H ycnoene Ha rpyA np!4 ut3BLpuBaHe Ha MOHTAXH'I
pa6oru, no nporueonoxapta 6elonacuocr r 3a ona3BaHe Ha o(onHara cpe,qa

3a x3ntnH

npoeKm,m ce ocbutecmeAso c eu.oHcosomo n r-r",, 00"0nS Lr.r-," ,.,",,,^,-" o, ioHu 2014 2020
nodMapxo 7-2- -l4Heecmuquu B c1*dosoHemo, nodo6p\eoHemo unu pa3wupl1aHemo Ho Bcu,lKu Budose Nanto no Moulo6u uHhpocmpy{mypo,, om Mflpko 7

,,OcHoBHu ycnyau u o6HoaR6aHe Ho ceioma a cenc{utne poio|u. cT,duroHt:upoko om Eeponeicxu,! 3eM?dercltu boid 30 pa3eumue Ho cenckulle.poio'u

t,
*

*

*

*

*
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,U3zpotcdo\e, pexoHcmpyxqufl u/unu pexo6unumoqun Ha eodocHoadumenH
Eaponeicrx cbro3 cucmeMu u cbopbrceHun a o?noMepo\uu c nod 2000 K. I o6UluHO K,

6. Bnoxetme Mareplanx x lt3Aefllts npl lrcn]nHeHre Ha crpol4reflHxre
rexHxqecn.ne r3lrc(BaHl4n rbM crpot4TenHure npoAynx crrnacHo HapeA6a Ng p[-02-2
3a BnaraHe Ha crpolneflHx npoAytfix B crpoexrre ua Peny6nuxa Ernraprar, o6l.[8, 6p
ce ysraHoBnBa no peAa ra crqara Hapeg6a.

14 MOH

0-1 or 5

14

3x
qe orroBapsT Ha

ycnoE[FTa x peAa

oraercrereto qe

Hre npegnaraue ga opraxtBxpaue r r3nLrHt{M xaqecrBeHo npeAMer Ha o6oco6 & 3 or noptrxata
ctrnacHo rexHrqec[ara cneq]tQrxaqxf, r x3xcxBaHrf,Ta xa Brsnoxrrenn npt
Hau]lTe BL3MO)m{OCTI{:

opraHrcaqxr B npeABnA

A. OPrAHil3Aqt/oHHA CXEMA HA t4SnbIlHEH!4ETO HA 060COEEHA no3ilqt4ff [l! 3

Tyx Ywcmuurun cnedea da npedcmau opealnaquolla cxewa Ha 3auHmepecoeaHume cnpaHu e wnuweHueno Ha
ciLontsemHama o6om6esa no3uqui om nopUqkana, xamo ce nocoqam dmxnocnume u $auMoepbaxmg exly Bbgnoxume
u3nbtHumen, qte{cf,e e offiu{enuemo (axo ytaaruurtm e o'edwe{ue), ncd/uf,nbniumenume (axo ce npdeuxdam), prxoeodumenem 
eKuna, Kaxmo u dpyew /oalc€ neqoHan, y\acllrBaq I wnuueHueno Ha dei.Hocnume, Kamo ce no{r,qan meruume uileHa u saeua
dmtwocnu. i 
o. CTPOI4TEfl H0 llPEqIIOXEH14E

Tyx yuacmuuram cnedea da npedcmar'u @oeno cmpomEnHo nped,noxe+ue, Koemo mps\ea da cudbpxa xarno NuHunyn
onucaHue Ha eeHepanHul noaxoi u Memdonoeuflma ga u3n}.|HeHue Ha pa1omune u nodpo,uo onucaHtE Ha pa^omHume $emcd,u,
ocHoaHume cmpoumenHu u MoHmaxHu pa6omu, e m.q. u Bnome,Nume lesuaxoruu mexHonoeuu, axo ce npedeuxdam maruea, Kanmo u
Memodune 3a wnumgaqe Ha Mpexuno. Y,tacnuuKbm mpf,fua da npei,cmagu no0po6qo onucaHue Ha Heo1xduwume anepuaru,

exaHnaqn u ofiopylsaue, e cuofitsencfirle c uHeecmuluon*uf npoetn sa O6eKma.

B. CTPOI4TEIIHA NPOTPAMA L1 BPEMEBLl TPAO!4K HA rcNtIIHEH14ETO

Tyx yvacnuurum atedea da npedcnaeu ceoeno npednoxeque oa Mpexoeu epa$uK Kamo npunoxeHue Kb Hacmof,t4omo
npednoxeHue (ebe Qopuam Microsofl Paject Lnu ereueane+meH, npedoomaear4 ereueaneHmHa QylK4uoHamocm, e n.q. u Ha eneKmpoHeH

HoeumeO. fpa$uKbm cnedea da npedcnaaf, padomnma npoepa$a 3a l':,nuuenueno Ha ecuttru deisocmu, npodetfienu e

uHeecmuquoHHug npoetm 3a Adexma u Konuqecr8e\ama/ume drcma/u 3a Heao. KaneHdapntnm nnaH cnedea da no(a3ea
nocnedoeanenvocmna, npodwwnemocmma u pa3npedeneuuemo gbl epewemo 3a 6cenu eman on BnbnHeHuo sa 6exna u

-<totoqeHume e Heeo pa6onu, e (nea gucno HecmpoumenHu deirccmu, uaottsg\e u odo'peque Ha aoKwe\mu Ha u3nbnHumeng,
JocmasKa Ha $amepuanu u odopytoa{e, cmpoumenHo-uoHnatHu pa1omu no ynuu/Wacm'bq[ xto{oee, Bnuna\u8 nwt nWOHa

enmnoama\tn Ha OSeKna, omesopHocm np""a nepuoaa 3a cio1weaHe Ha d@Kmu. fpaauram @edea da e$ra$a uenod Ha

KpumulHuf, nhm, Koino na3eonf,ea eqeKmueqono nnaHupaHe u npuopumBupaHe Ha cbeKynHocmna on dei\ocmu (e o1q ep$uKL
omqumaiKu epeveHana uM 3a u3nhnHeHue u saeuwuocnume uexdy mnx.

f. MEPKI4 3A OnffiBAHE HA OKOflHATA CPEAA yl KOHTPoII HA COqhAJIHOTO HAnPEXEHIIE
1. MEPKI4 3A ONMBAHE HA OKONHATA CPE.qA

TyK y,tacnHuKbm cnedea da npedcnaeu ceoemo npednoxexue sa Mepnune no onageaHe ua oxonuama cpeda, xoumo da ongunam
etsde cnnunna, @brya{u ctbc cmpounendrtsomo u cna3ea{emo Ha cborrtsemHune wuc\eaHuf, aa npedomepatnneaue Ha rceanugHuf,
eqexn.Mepxume e Heo1xodu$o t&tnxumeruo da onNuman cneql4,uema Ha ebanaeaqume pa1omu u da ca Hacol€Hu Kbu
xouxpemuana o6oco6eua nwu4un om oduqearceHama nopbqta, a He da ca Meplu on o6uq xapaxnep, n.e. da ca npunoxwu Kb$ ecrxa
ed{a nopbq(a sa CMP 6es sHaeeHue Ha HeiHus o1xeam u cnequ$uqHu oco6eHocmu. Bcg\a MnpKa e Heo'xoiutto da +dbp)xa
eduoepeuexxo cnedxume dea rounoueHma: A). npdfloxeHue omlocHo olxeama u nqduema Ha t f,pnana; u 6). TeKyulo npuna?are Ha

wpxana u npednpuenane u npunaeane Ha delruraw e cnryaume Ha omooHeHue om wnbn+eHueno i.

2, MEPKI4 3A KOHTPoI| HA COtlt4AItHOTo HAnPEXEHI4E

ttpoe,mun ce ocburecmeeso c (puro.co.omo nodxpena Ho npozporno 3o *r"r^rfio*fOfrfr&ru
nodMnpt@ 7.2, 

"nHeecmuquu 
g cb3ddeoxemo, noAo6pnBoHemo unu po3wupneoHetno Ho Bcust<u eudoae nonxo oo nouo6u

"Oc4@tiu 
ycryau u 6H@aeoHe ,to cenomo e ceacxume poionu, ctOuuo\cupoHo orn Eeponeicxun 3e&edenc\u OoHd 30

cnr

.^

\::i

*

*
*



7. 3anoglau cMe clc ctAlpxaH[ero Ha npoena Ha AoroBopa I npxeMaM Bclq(l fiapx I ycnoBlt, g tero 6eg
8}3parcHx9, BulOt{[TenHo npeAnOxeHllg or Bt3noxurenf, Haq[H Ha nnaqaHe. Axo 6r4eu onpeAeaeH[ 3a l3ntnHtrren Ha
o6oco6exa noslqur Ne 3 or o6qecraenara noptqxa u.p cffioqxM AoroBop no nplmoxeHli B AoxyMeHTaqxsra o6paseq u a
3aKOHOyCTaHOBeH!t' 3a TOBa CpO(.

.8. flprcuaue ga 6tgeu o6atpeaxr c acnqxu HanpaBeHlr or Hac npegoxeHrc B noAaAeHara or Hac o@pra sa cpox or
6 

-(uecr) 
ueceqa, ctlxraHo or Aarara, onpeAeneHa 3a xpaeH cpo( 3a noryqaBaxe xa oeepu, cLrrracHo O6canexrero ga

o6qecraexa noprqxa I Te u]e ocraHar o6erpoaaqra aa iac po uerrvale ta roau cpox.
8.1 3anoglarn cue r,l npueuaue 6eo Bupat<eH[f, ycnoB[ero, qe npx nouc(saHe or crpaHa Ha Bufloraarenn rps6ea aa

yAln)loM cporc Ha aanqlocr xa o@prara, (oraro roBa e rco6xoguuo ra aaxotocto6pasloro npoBex{AaHe Ha npoqegypara. ,
8.2. 3anosHar[ cue x npxe aMe 6es arspaxerm ycnoBrero, qe a(o cfleA noxaHa or crpaHa Ha guanoxtrrJ* , .

onpeAeneH[, B He, cpOl( He yAbnxxl, cpoKa Ha sanlAHocr Ha HauJara o$epra, xoraro roi xe e rcreKbn llnu te norerpgrlu 
BanlrAHocrra la o$eprrre cu sa onpeAeneH or Brgnoxurenn HoB cpo(, Koraro nrpBoHaqanHo onpeAeneHx, MexAyBpeMeHHo e
|,fiTeKbn, qe 6rgeu orcrpaleur or yqacr[e B npoqeAypara 3a Br3naraHe Ha Hacroeqara o6qecraeta nopbq(a, nopaAx
n[ncara Ha BanuAHa o@pra.

9. AeKnapxpa e, qe npeAcraaeHara or Hac o+epra e BrorBeHa npr cna3saHe Ha 3aAlnxeHnnra, cBbp3aux c AaHlqHr oclryposlo, ona3BaHe Ha oxoflHaTa cpeAa, 3axpufla Ha 3aer@TTa X yCnOB[f,Ta Ha rpyA, xol4To ca a cuna a peny6nuia
Ernrapm u ca nprnoxlrM[ rbM npeA,era Ha nocoqerara o6oco6era no,xq,,f, or nopbqkara.

. '10. Aro 6u4eu onpeAerleHx 3a l3rrbnHrrefl na o6oco6era noorqm [r& 3 or noprvxara Ao noAnrcBaHero Ha
o0rqnanel AoroEop, noAaAeHara or Hac o@pra saegno c Bauero nxc eK) ffiBecrne 3a nprcuaHe xa oqeprara xt r
cxn$tsaHe Ha Aoroaop qe @puupar o6arpaaaqo cnopaayMeHr€ exAy Aeere crpaHl.

,l1. B cnyval' qe 6rAeu onpeAerleHx 3a rctttnH]rren ra o6oco6em no3[qxn N9 3 or o6qecraexara nopbq1a, ce
3aAbm€8aMe npl,| noAnlcBaHelo Ha AofoBopa Aa npeAcraB[M:

a) I-apalqr'rn oa go6po x3rlt IHeHne Ha AoroBopa B onpeAeneHxs or Busnoxo{rens pa3Mep s eAHa or nocoqeHrfie B 3on
@puir;

6) Boavrr rco6xogtluu u rrrcxyeuu_or 3on, nmon !i AorryMeHraq[Fra 3a yqacrle Ao{yMeHrr B ToBa qxcno I T$x,
-{gocroBepf,Baqr Jlrncara Ha ctorBerHrre o6cronrencrga no qn.54, an.1 or 3OI-l u iureercrsrlro c nocraBeHxre Kplrepxx

ua nog6op.

12. flpyru npeAnoxeHxn, orHocilnt KbM TexHrqec(oro Hu npeAnoxeHxe 3at
noplq[ara (nocrrlsam ce on WacmHuKa, npu Hanuue na m;xuea): .... .
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,U3epotcdone, pexoHcmpyxtqua u/unu pexo6unumoqua uo eodoclo6,
EaponeficKl, cbloi cucmeMu u c:bopbxeHun e oenoMepaquu c nod 2000 e)K. e O6uluHo Kome

Tyx ytacmnunm cnedea da npelcnaeu csoemo npe,noxeiue aa MepKune 3a Koqmpon Ha xoumo da
omqunam eudeicntsuflna, crr,p3alu cbc cnpoumenartsomo u cna3aaHemo Ha cbomgemHume HA
HeeanwHuf, eQerm. Mepnune e Heo,xduwo 3adbDfiumenHo da om\unam cnequQut(,ama Ha  HacoqeHu Kb

u aaxa edsaxoHvpemtana o6oco6eHa n$uuus on o1qecnnexama, a se da ca MepKu om o6q xapaxmep, m.e. da
nopbq(a 3a CMP 6e3 3Haqe\ue Ha HeEHus o1xBam u cnetu*u,lHu oco1enocnu. kgKa spra e edncr,peneuxo
cnedHume d€a Ko noHeHma: A). Ilpednoxenue omtocuo olxeana u nped$ema rc uap*ana; u 5). Ha qp\ema u
npdnpueuaue u npwaeaHe Ha deudneun e cnytawne Ha onnoHeHue on wnbnHe\uemo i.

[3UbnHeHIe Ha o6.no3t,lqm ]& 3 or

-N

u dnbtuocnna Ha nupmo, c npedcnaunenHa enacn no 3aKoH unu ynbnHonopuo da no nuwe
,-4gpmama sa u om u$eno Ha yaacmHu@)

flplrnoxetrn:
1. Ihreex ra.nexgapeH rpa$[( c Axarpama ta.pa6onara prra - e oplruuan (no o6paaeq na y.racrnlrra)
2. fluarpaua xa uexaHu3aqlfira - B opttrunan (no o6paaeq na yvacmuxa).

.flltqe, aennBauro yqacrH[(a xrfi ynrnHoMou.{eHo Aa no4nuue oseprara 3a r or uMero Ha yqafiHx[a:
14eaH  14eaxoa, ynpaenren

(wnuua

llognrc ,cn
I ne'{ar Ha yqacTHr4Ka:

[ara: '10.01.2020 r.

Ha BnacT no 3aKoH t4nx Ha ynulHoMoqeHoTo nxqe

CCCnn tvlrJ

- npoet<m8n ce ebqecmereo c ouHo\coeomo nodxpeno Ho npozpoMa 30 po3eumue Ho cencQufie potoHu 2074-2020
nodMnpt<o 7'2' 

"h^eectuutluu s cbrdoeoHemo, nodo6peeouemo uu posaupr"or"ao ,o nur*u eudole Mon*o no Moulo u uHepocmpyxmypo,, om Mep,ao 7
'oc4oaxu 

yc'ty'u u dHooaeo\e Ho celomo a cenc\ume podo$u, ch^uHoHcupdho om Eeponeicxun Seftedencflu tbo d ,o po3aumue Ho cenctume Nio u

IV

*

*

*

*

* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във вр. със ЗЗЛД
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А. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ № 3 :  

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА И НОВ 

НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С. ТИЧА”. 

 

Тук Участникът следва да се представи организационна схема на заинтересованите 

страни в изпълнението на поръчката, като се посочат длъжностите и 

взаимовръзките между Възложител, Изпълнител, членове в обединението (ако 

участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на 

екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, 

като се посочат техните имена и заемани длъжности. 

 

За да определи ясно, подробно и аргументирано стратегията, организацията и 

технологията на изпълнение на всички дейности предмет на поръчката и за да мотивира 

подхода си за изпълнението на обекта изпълнителят първо ще дефинира точно и 

изчерпателно съществуващото положение, обхвата, целите на проекта и очакваните от 

изпълнението му резултати. 

 

Съществуващо положение : 

 

Строителството на Външната водопроводна мрежа е започнало преди 50 години, 

като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби Ф60. Съществуващия водопровод е 

амортизирал с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода. 

В момента село Тича се водоснабдява от напорен резервоар с обем V = 120м³. 

Водоизточниците, които захранват гравитачно с. Тича са каптираните извори : 

„Хайдут Върбан 1“. „Хайдут Върбан 2“, извор хванат към тръбопровода на „Хайдут 

Върбан 2“ и „Хайдут Върбан чешмата“. 

Нарасналия брой на консуматорите на с. Тича, съгласно проекта за Вътрешната 

водопроводна мрежа, създава необходимост от по - голям денонощен изравнител и 

реконструкция на външната водоснабдителна мрежа за осигуряване на необходимото 

средно денонощно водно количество от изворите. 

 

Обхват и цел на проекта :  
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Основна цел нa настоящия проект e да се реконструира външната 

водоснабдителна мрежа на с. Тича. 

 

В обхвата на дейностите на поръчката са включени : 

 

• Изграждане на външни водопроводи. 

o От Каптаж извор "Х.Върбан 2" до събирателна шахта; 

o От Каптаж извор "Х.Върбан 1" до събирателна шахта; 

o От Каптаж извор "Х.Върбан чешмата" до събирателна шахта; 

o От Събирателна шахта до Облекчителна шахта 1; 

o От Облекчителна шахта 1 до Облекчителна шахта 2; 

o От Облекчителна шахта 2 до Напорен резервоар; 

• Съоръжения към външните водопроводи : 

o Каптаж извор "Х.Върбан 2"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан 1"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан чешмата"; 

o Събирателна двукамерна шахта; 

o Облекчителна двукамерна шахта №1; 

o Облекчителна двукамерна шахта №2; 

o Шахти Автоматичен въздушник и Шахти изпразнители в трасетата 

на водопроводите. 

• Напорен резервоар, V = 400м3 

 

Трите каптажа - "Хайдут Върбан 2", "Хайдут Върбан 1" и "Хайдут Върбан 

чешмата" ще изградим съгласно проектната документация и изискванията на 

Техническата спецификация. От направените проучвания е установено, че изворите са 

съсредоточени възходящи. Водата от тези извори изтича от скални пукнатини. При 

реконструкция на съществуващите каптажи, нивото на водата в каптажа не трябва да се 

повдига по - високо от нивото на извора преди каптирането му. За отделяне на 

песъчинките носени от водата се предвижда утаителна камера, която периодично се 
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промива чрез преливно - изпразнителната система на каптажа. За вентилация на 

каптажа е предвиден вентилационен отвор. 

 

 

Разрез на каптаж на извор 

 

От трите каптажа - "Хайдут Върбан 2", "Хайдут Върбан 1" и "Хайдут Върбан 

чешмата" излизат три водопровода, които се събират в Събирателна двукамерна 

шахта. 

 От Събирателна шахта се изгражда водопровод до нов Напорен резервоар, V = 

400м3, като в трасето на водопровода до напорния резервоар се изграждат две 

облекчителни шахти (Облекчителна шахта 1 и Облекчителна шахта 2). 

В трасетата на външните водопроводи на съответните места (съгласно проекта) 

изграждаме Шахти въздушници и Шахти изпразнители. 

 

От Каптаж извор "Хайдут Върбан 2" водата отива в Събирателна шахта 

посредством външен водопровод ПЕВП dn90, като участъка от каптаж „Хайдут Върбан 

2“ до Шахта автоматичен въздушник водопровода ще се изгради от ПЕВП тръби, 

dn90; PN10, а от шахта автоматичен въздушник до Събирателна шахта от ПЕВП 

тръби, dn90; PN16.  
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Ситуация на Каптаж „Хайдут Върбан 2“ и 

излизащия от него водопровод ПЕВП D90; PN10 към Събирателна шахта 

 

 

 

Ситуация на Шахта въздушник, в която водопровода от ПЕВП dn90;PN10 преминава в ПЕВП 

dn90;PN16 

 

От Каптаж извор "Хайдут Върбан 1" водата отива в Събирателна шахта 

посредством външен водопровод ПЕВП; dn90; PN10. 
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Ситуация на Каптаж „Хайдут Върбан 1“ и 

излизащия от него водопровод ПЕВП D90; PN10 към Събирателна шахта и 

събирателна шахта 

 

От Каптаж извор "Хайдут Върбан чешмата" водата отива в Събирателна 

шахта посредством външен водопровод ПЕВП dn90; PN10. 

 

-  
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Ситуация на Каптаж „Хайдут Върбан Чешмата“ и 

излизащия от него водопровод ПЕВП D90; PN10 към Събирателна шахта 

 

 

Трасе на водопровод от Каптаж „Хайдут Върбан Чешмата“ до събирателна шахта 

 

Трите водопровода излизащи от трите каптажа се събират в Събирателна 

двукамерна шахта. 

 

 

Ситуация на Събирателна двукамерна шахта 
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Събирателна двукамерна шахта 

 

От събирателна шахта излиза един водопровод към напорен резервоар от ПЕВП 

тръби dn110. Участъка Събирателна шахта – Облекчителна шахта 1– Облекчителна 

шахта 2, се изгражда от  ПЕВП тръби , dn110, PN10, а в участъка Облекчителна шахта 2 

– Напорен резервоар тръбите са ПЕВП, dn110 , PN10; PN16; PN20 , съгласно проекта.  

В последния участък между Облекчителна шахта 2 и Напорен резервоар трасето 

на водопровода минава по дъното на рeка и под път в стоманена обсадна тръба. 
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Ситуация на преминаването на водопровода под дъното на река и под път в стоманена обсадна тръба 

(Участък Облекчителна шахта 2 – Напорен резервоар) 

 

• Вливният водопровод от тръби ПЕВП, dn110, PN16 завършва в Напорен 

резервоар, V = 400м3, който ще бъде изграден в близост до 

съществуващия напорен резервоар. 

 

 

Ситуация Нов напорен резервоар; V=400m3 
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Очаквани резултати от реализирането на проекта  

 

Реализирането на инвестиционите проекти ще доведе до множество ползи за 

населението по отношение на качеството на ВиК услугите чрез:  

• Подобряване на управлението на водния цикъл , чрез намаляване на реалните 

загуби от течове и аварии; 

• предоставяне на качествени ВиК услуги на населението, чрез рехабилитация 

на съществуващата инфраструктура; 

• Намаляване на техническите загуби на вода, чрез подмяна на старите тръби и 

оттам на намаляване на разходите на местното ВиК дружество за добиване и 

разпределение на вода 

• Намаляване на разходите на местното ВиК дружество за текущи ремонти и 

поддръжка  

• осигуряване на населението с адекватно количество и качество на питейната 

вода;  

• намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО 

ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Взаимовръзки, взаимодействие, координация и сътрудничество между 

участниците в инвестиционно - строителния процес (Възложител – Изпълнител – 

Строителен надзор) 

 

Управление на отношенията със заинтересованите страни 

 

Основен фактор за успешното реализиране и постигане целта на Проекта е 

организацията свързана с управление на дейностите за изпълнението на Договора, а 

именно – организация за осъществяване на връзките и взаимодействието между 

участниците в инвестиционния и строителен процес, обезпечаването с необходимите 

ресурси и прилагане на необходимата технология за изпълнение на специфичните 

видове работи за обекта с цел приключване на проекта качествено и в срок в пълно 

съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и при 
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спазване изискванията за безопасност и здраве , опазване на околната среда и при 

минимален дискомфорт на живущите в района на изпълнение на строително 

монтажните работи. 

Процесът на управление на строителния процес за изпълнението на Договора за 

реализация на проекта започва с издаване на заповед на Управителя на фирмата, с 

която се определя ръководителя на Проекта и съответното инженерно-техническо 

ръководство (ИТР) на проекта. Ръководителят на проекта актуализира графика за 

изпълнение на договора, организира работата на всички звена на фирмата, отговаря за 

комуникацията с Възложителя, Строителния надзор и трети лица, имащи отношение 

към проекта. Извършва подготовката за строителството на базата разработена 

строителната програма и готови проектни разработки. 

 

ОСНОВНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ (УЧАСТНИЦИ В 

ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС) В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА  

 (виж приложената Схема за организация на строителния процес). 

• Възложител 

• Строителен надзор  

• Проектанти по всички части /упражняващи авторски надзор/ 

• Изпълнител 

✓ Ръководител на екипа 

✓ Експерти на изпълнителя по съответните части 

✓ Изпълнителски специализирани екипи 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с подписването на Акт Обр.2а за откриване на 

строителната площадка и даване на строителна линия и ниво дава на Изпълнителя 

правото на достъп и на владеене на всички части от Площадката, в рамките на срока на 

Договора за строителство, за да може той да действа съгласно приетата строителна 

програма, и съгласно разработения от Изпълнителя подробен линеен график. 

Възложителят осигурява разумна подкрепа на Изпълнителя, при: 
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• набавянето на копия от Законите на Държавата, нормативните актове, 

техническите норми и стандартите, които имат отношение към Договора, 

но не могат да бъдат намерени лесно; 

• заявяването от страна на Изпълнителя на разрешителни, лицензи или 

одобрения, изисквани от Законите на Държавата; 

• за получаване от Изпълнителя на статут, необходим за освобождаване от 

такси и данъци, когато и ако е поставено такова условие от Възложителя; 

• за получаване на разрешения за престой, разрешения за работа, 

професионално оправомощаване и други необходими формалности, в 

случаите когато Изпълнителят използва чуждестранен персонал. 

Възложителят гарантира, че персоналът му : 

• съдейства и сътрудничи на Изпълнителя  

• предприема действия по процедурите за сигурност и опазване на 

околната среда идентични на тези на изпълнителя 

 

Отговорности на Възложителят по Договора : 

• да извърши плащанията по договора по посочената договора „Схема на 

плащане" при представяне на необходимите документи за това и при 

съблюдаване на посочените в раздела срокове; 

• да предостави за ползване от Изпълнителя, преди издаване на Протокола 

за предаване на строителна площадка, всички документи, схеми, чертежи 

и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и 

са необходими на Изпълнителя, за да изпълни договорените строително-

монтажни работи точно и ефективно; 

• да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на СМР, 

когато е в границите на неговите правомощия и компетентност; 

• да упражнява чрез свои представител, определен със заповед, 

инвеститорски контрол при изпълнение на договорените работи на 

обекта; 

• да приеме качествено изпълнените строително-монтажни работи по реда 

и при условията на договора; 
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• да освободи внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора по 

начин и в срок предвиден в договора. 

Възложителят ще изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в 

съответната област и ще изисква същото от Изпълнителя. 

Възложителят, чрез лицето определено да изпълнява инвеститорски контрол на 

обекта преди извършване на всяко плащане към Изпълнителя ще извършва пълна 

документална проверка и проверка на мястото за удостоверяване извършването на 

заявените за плащане СМР, основаващи се на инвестиционния проект, Техническата 

спецификация и настоящия договор, и всички приложими документи изискващи се по 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Възложителят ще уведомява своевременно Изпълнителя, ако настъпят промени 

в първоначално обявените условия или във връзка с финансирането на поръчката, с цел 

коректното и точно изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

Възложителят ще съдейства при организиране приемането на обекта. 

Възложителят има право съгласно Договора: 

а) да проверява изпълнението на договора по всяко време, без с това да пречи на 

оперативната самостоятелност на Изпълнителя; 

б) да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това; 

в) да изисква от Изпълнителя изпълнение на задължението му свързано с 

представянето на договора/ите за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители, в определените за това срокове. 

г) да извършва промени във формата и вида на работите или част от тях, които 

са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, да отменя видове работи и/или 

възлага допълнителни такива в процеса на изпълнението им, по начин предвиден в 

договора, а Изпълнителят е длъжен да ги приеме; 

д) да изисква от Изпълнителя налагане на санкции и търсене на отговорност, 

включително и отстраняване на всяко лице причинило неизпълнение или некачествено 

изпълнение на строителни работи или доставени материали и оборудване, а 

Изпълнителят е длъжен да вземе необходимото решение и действие в едноседмичен 

срок; 
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е) да изисква некачествено извършените работи да бъдат отстранени или 

поправени, при писмено негово разпореждане и съгласно нормативните документи, 

като разходите по възстановяване на вида работа в тези случаи са за сметка на 

Изпълнителя; 

 

СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР/ КОНСУЛТАНТ по смисъла на чл.166 от ЗУТ, 

носи отговорност за:  

Законосъобразно започване на строежа; 

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

Изпълнение  на  строежите  съобразно  одобрените  инвестиционни проекти и 

изискванията по чл.169, ал.1 и 2 на ЗУТ; 

Спазване изискванията на ЗБУТ в строителството; 

Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на 

строителството; 

Годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

В 3-дневен срок от съставянето на Протокола за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия Строителния надзор заверява Заповедната 

книга на строежа и в 7-дневен срок от заверката уведомява писмено Общината, 

специализираните контролни органи и РДНСК. 

Строителният надзор вписва предписанията и заповедите си, свързани с 

изпълнението на СМР в Заповедната книга. Те са задължителни за Изпълнителя. В 

случай на нарушение на техническите норми и правила Строителния надзор в 3-дневен 

срок уведомява органите на ДНСК. 

Строителният надзор подписва всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по 

време на строителството. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от 

управителя на лицето, упражняващо строителен надзор. 

След приключване на СМР Строителния надзор изготвя окончателен доклад до 

Възложителя. 
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Във връзка с въвеждането на обекта в експлоатация Консултантът/Строителен 

Надзор изготвя съответните предизвестия и уведомления до различните инстанции и 

участници в инженеринга за изпълнение на обществената поръчка: предизвестие за 

готовност за подписване на констативен Акт Обр.15 и свикване на комисия, 

уведомителни писма за готовност за провеждане на 72-часова проба (ако е необходима) 

и свикване на комисия за подписването на Протокол обр. 17, след като се получат 

разрешенията от тях, издава Сертификат за приемане на обекта, след подписването на 

Констативен акт 15, внася искане до ДНСК за разрешение за ползване на обекта. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на строител по смисъла на чл.163 от ЗУТ, 

отговаря за:  

1) Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с 

изискванията на чл. 169, ал.1- 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение 

на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и 

здравето на хората на строителната площадка; 

2) Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, 

продукти и други в съответствие със съществените изисквания към 

строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането 

им; 

3) Своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството, удостоверяващи обстоятелствата по предходните две точки; 

4) Изпълнението на СМР качествено и в срок; 

5) Съставянето на документи, свързани с документирането и отчитането на 

изпълненото строителство; 

6) Съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в 

строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната 

книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, 

съставени по време на строителството; 

7) Изработването и съхраняването на екзекутивната документация, както и за 

съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на 

строежа; 
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8) Изготвянето на всички уведомления във връзка с готовността му за 

подписване на Протокол Образец 15 и извършване на пробите при 

завършване на обекта; 

9) Провеждането на всички проби във връзка с изпълненото строителство и 

въвеждането на обекта в експлоатация; 

10) Евентуалното отстраняване на дефекти през периода за съобщаване на 

дефекти; 

11) Гаранционната поддръжка през гаранционния период; 

 

Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му работи качествено и 

съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и 

в съответствие с всички действащи в Република България нормативни актове, относими 

към предмета на договора. 

 

Изпълнителят е длъжен:  

• да използва предоставената строителна площадка само за целите на 

договорените дейности по настоящия договор  

• да осигури за своя сметка необходимата техника, транспорт и персонал с 

необходимия опит и квалификация за извършване на дейностите по предмета на 

договора;  

• да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и 

използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от 

тях на Възложителя за одобрение и корекции в случай на писмено искане от 

страна на последния.  

• да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на 

стандартите и условията за тяхното транспортиране.  

• да спазва всички предписания на Възложителя, на Консултанта, упражняващ 

строителен надзор и на проектантите относно изпълняваните работи, изразени в 

писмена форма;  

• да изпълнява възложените работи при строгото съблюдаване на техниката на 

безопасност и охрана на труда, като носи пълна отговорност за безопасността на 
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работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на 

обекта;  

• да влага качествени материали при изпълнение на обекта, удостоверено със 

сертификати за качество и/или декларации за съответствие на вложените 

материали със съществените изисквания към строителните продукти. 

• да съгласува с Възложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор 

всички промени в инвестиционния проект и КСС, наложили се по време на 

изпълнение на СМР.  

• да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Възложителя, 

от лицата, упражняващи строителен надзор и от проектантите, като осигури 

присъствието на свой представител, както и достъп до помещения, преглед на 

документи и др., свързани с изпълнението на СМР по договора.  

• да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от извършените 

проверки.  

• да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на 

обекта. Протоколите от работните срещи в частта си, касаеща работите по 

договора, са неразделна част от същия;  

• да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други 

неправомерно получени средства;  

• да поддържа точно и ясно систематизирано счетоводство, както и пълна и точна 

счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, 

позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във 

връзка с изпълнението на договора;  

• да почисти околното пространство на обекта при окончателно приключване на 

работите по него;  

• да спазва при изпълнението на договора всички приложими към настоящата 

поръчка правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са 
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изброени в приложение № 10 към ЗОП. Изискването важи и за 

подизпълнителите, ако има наети такива.  

• да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 

определени в договора за безвъзмездна помощ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го 

запознае с тях;  

• да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени 

в договора за безвъзмездна помощ и в сроковете, както следва: за период от 5 

(пет) години от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова 

помощ за проекта 

• да следи и докладва своевременно на Възложителя за всички възникнали 

нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за предприетите 

от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.  

• да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне 

повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите 

на обекта. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за 

негова сметка.  

• да поеме пълна отговорност и осигури сам и за своя сметка безопасността на 

движение по време на изпълнение на работите, охрана на обекта и съхранението 

му от чуждо посегателство.  

• да заплати всички глоби или други санкции, наложени на Възложителя във 

връзка договора, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в 

случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или 

общински органи по негова вина.  

Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на 

обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.  

Изпълнителят отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, 

забелязани по време на строителството и дефекти, констатирани в гаранционните 

срокове, при писмено уведомяване от страна на Възложителя.  

Изпълнителят няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, 

извън изрично посочените в офертата му подизпълнители или други трети лица, 

изпълнението на договорените работи или на част от тях.  
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Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в 

офертата му. Процентното участие на съответните подизпълнителите в обема и цената 

за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят има право да използва капацитета и/или ресурсите само на 

посочените от него в офертата му трети лица.  

В случай, че Изпълнителят ще ползва подизпълнители, се задължава в 3-дневен 

срок от сключването на всеки договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, да предостави на Възложителя копие на договора или на 

допълнителното споразумение заедно с доказателства /под формата на документи/, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.  

Сключването на договор/и за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

от отговорността му за изпълнение на договора за обществената поръчка.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите си като за свои 

действия.  

Изпълнителят няма право да завишава посочените в остойностената от него 

количествена сметка единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на 

договора.  

Изпълнителят има правото на достъп до всички части на строителната площадка 

и до отчети за работата и експлоатационни данни за обекта, освен ако това е в 

противоречие с всички уместни ограничения за сигурност от страна на Възложителя.  

Изпълнителят има право да иска от Възложителя преди издаване на Протокола 

за откриване на строителна площадка, да му предостави всички документи, схеми, 

чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и са 

необходими на Изпълнителя, за да извърши строително-монтажните работи точно и 

ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да бъдат 

използвани или предавани на трета страна от Изпълнителя без съгласие на 

Възложителя, като едно копие се съхранява на обекта на разположение за проверки на 

място.  
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Изпълнителят има право :  

• да иска от Възложителя съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което 

Възложителят не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия 

и компетентност;  

• да иска от Възложителя приемане на качествено извършените СМР, предмет на 

договора, по реда и при условията на последния;  

• да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на 

посочената в договора „Схема на плащане". 

 

При изпълнението на СМР и във връзка със спазване на изискванията на 

ПБЗ Изпълнителят отговаря за: 

 

1. Извършване на СМР в технологична последователност и срокове, 

определени в инвестиционния проект и в ПБЗ; 

2. Комплексни ПБЗ на всички работещи при извършването на СМР; 

3. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве 

съобразно конкретните условия на стр.площадка по видове СМР и в 

изискваните случаи. 

4. Избор на местоположението на работните места при спазване условията за 

удобен и безопасен достъп до тях /или осигуряване на такива условия/, 

определяне на транспортни пътища и зони; 

5. Осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло, 

съобразно оценката на конкретните за отделните случаи рискове; 

6. Инструктажа и проверката на знанията по ПБЗ на работещите; 

7. Картотекиране и отчет на извършените прегледи, техническа поддръжка и 

ремонти на работното оборудване вкл.строителните машини и транспортни 

средства; 

8. Поддържането на ред и чистота на стр. площадка; 

9. Организирането на складовите площи съобразно конкретната необходимост 

от вид и количество материали; 

10. Изискванията за складиране и работа за различните материали Изискванията 

за съхраняване и отстраняване на използваните опасни материали; 
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11. Събирането, съхранението и транспортирането на стр.отпадъци; 

12. Оптимизиране изпълнението на СМР /при необходимост/ с оглед спазване 

на сроковете на Линейния календарен график; 

13. Осигуряване на възможност за оказване на първа помощ на обекта до 

пристигане на медицинските екипи на Бърза помощ на пострадали при 

трудови злополуки, пожар, бедствия, аварии /при необходимост/; 

14. Изработване и утвърждаване на заповеди, образци, инструкции и др. за 

ЗБУТ, съобразно необходимостта; 

15. Осигуряване на оптимални условия на труд на площадката – осветеност и 

др.; 

16. Организиране на вътрешна система на проверка, контрол и оценка на 

състоянието на безопасността и здравето на работещите; 

17. Писмено определя в длъжностните характеристики задълженията на 

отговорните лица и работещите по отстраняване на рисковете в работния 

процес, предоставя им необходимите за целта правомощия и ресурси, 

утвърждава организационна схема на взаимоотношенията помежду им; 

18. Осигурява допълнителна защита за работещите на открито при 

неблагоприятни климатични условия; 

19. Осигурява изпълнението на указанията на координаторите по ЗБУТ 

20. Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда при 

изпълнение на строителството; 

21. Определя отговорни лица за оказване на първа помощ, за борба с 

бедствията, пожарите, авариите и евакуацията /съобразно необходимостта от 

това/ 

 

ПРОЕКТАНТЪТ е физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. 

Проектанта осъществява авторски надзор по време на строителството, като за 

целта се подписва договор между Възложителя и проектанта 

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното 

спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга 

и са задължителни за останалите участници в строителството. 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ДОГОВОРА И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Ръководителят на екипа на Изпълнителя организира и контролира дейностите по 

срочното и качествено изпълнение на договора, а техническият ръководител 

организира и контролира пряката дейност по изпълнение на СМР,  вкл. контролира 

качеството на влаганите на обекта материали и начина на изпълнение на СМР и 

съответно носи отговорност за това; провежда инструктажите по охрана на труда на 

обекта /вкл. ежедневните/; разпределя ежедневните задачи за бригадирите, сигнализира 

пред ръководителя на екипа за проблеми.  

Разпорежданията на техническия ръководител са задължителни за бригадирите и 

работниците. Той подготвят документите по отчитане на строителството и нарядите за 

заплащане на работниците и ги предават на ръководителя на проекта. Техническият 

ръководител изготвя и оперативни организационни програми с разбивки по ресурси и 

заявки за материали и механизация. 

Схемата на управление на организацията на работа при изпълнение на договора 

ясно показва подчинеността и връзките с посоката им между отделните елементи и 

нагледно отразява отговорностите и правомощията им.  

Вътрешната организационна структура се представя от Изпълнителя, в лицето на 

ръководител екип (проект), обектово ръководство и организационни структури с 

контролни функции – ЗБУТ, контрол на качеството и опазване на околната среда, ПТО 

и др. описани подробно по - долу. 

С оглед ефективно и успешно изпълнение на настоящата обществена поръчка и 

във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите, обект на техническата 

спецификация Изпълнителят е разработил Организация на управлението на проекта 

съобразена със следните допускания и рискове : 

• Наличие на добро сътрудничество и координация на действията между 

основните организации и структури, заинтересовани от проекта, в т.ч 

Екипа за управление на проекта към Община Котел, компетентни органи 

и експлоатационни дружества (Басейнова дирекция, РИОСВ, МВР, 

РСПАБ , ВиК, Електроразпределителните дружества, служба по кадастър, 
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изпълнители по други обществени поръчки в рамките на проекта – 

строителен надзор, публичност и др.); 

• Коректност на изходната информация за строителство. При 

идентифицирани несъответствия, Изпълнителят ще предприеме мерки по 

информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и 

своевременни корективни мерки; 

• Стриктно спазване на действащото законодателство в областта 

строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него 

подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната 

среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в 

приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при 

изпълнението на обществената поръчка; 

• Спазване на изискванията за отчетност, прозрачност и контрол на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и свързаните с 

програмата документи; 

• Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата 

спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените 

финансови средства 

• Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна 

на компетентните органи. 

 

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на 

задачите, обект на настоящата техническа спецификация са следните: 

• Затруднения и/или закъснения при получаване на необходимите 

разрешителни и становища; 

• Закъснение при съгласуване на инвестиционните проекти, което може да 

възпрепятства нормалния и навременен напредък на задачите на 

изпълнителя  

• Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно Възложител – Изпълнител – Строителен Надзор:  

• Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните 

компетентни органи; 
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• Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите страни в 

рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата 

процедура;  

• Промени в законодателството на България или на ЕС. 

• Промени в изискванията на Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по 

договора сключен с община Котел.   

 

С цел избягване на гореописаните рискове Изпълнителят има разработена 

организация на взаимодействие, координация и комуникация със заинтересованите 

страни по договора.  

 

Управление на процеса на комуникация и координация, контрол и 

взаимодействие между експертите на изпълнителя и заинтересованите страни по 

договора 

 

В процеса на изпълнение на договора Изпълнителят ще се придържа към 

организационната схема на изпълнение на  поръчката налагаща отношения на 

взаимообвързаност, координация и субординация между основните заинтересовани 

страни по договора : Възложител, Строителен Надзор и Изпълнител. 

Субординацията на нивата в организацията представлява подчиненост и 

съподчиненост между тях. Дейността на долу стоящите звена в системата се определя 

от решенията на горестоящите. Решенията на едни органи имат задължителен характер 

по отношение на други органи в системата. При йерархическите системи нивата на 

субординация са ясно очертани и отношенията между тях са регламентирани. 

Координацията е определена съгласуваност между отделните звена. 

Координацията се осъществява по изпълнението на определена цел. Тя е насочена да 

предотврати или преодолее вътрешно организиращ конфликти. Координацията в 

процеса на вземане на решения се проявява в установяване на правила, предписващи на 

отделни органи и звена как да вземат решенията си. 

Управлението на комуникациите е елемент от управлението на проекта, 

независимо от неговата стойност. 
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Стратегията за управление на комуникациите е от особена важност, защото 

пълната и навреме получена информация е част от успешното изпълнение на проекта. 

 

„Стратегия за управление на комуникациите” има следното съдържание: 

• Комуникационни канали между всички участници в проекта. 

• Нива на достъп до информацията, свързана с управлението на проекта. 

• Начин на достъп до информацията, свързана с управлението на проекта. 

• Време на достъп за всеки един от участниците до информацията, 

свързана с управлението на проекта. 

• Формат на информацията, който е единен за всички участници. 

• Информационна и комуникационна техника. 

• Изисквания към всеки един от участниците в проекта за работа с 

информационната и комуникационна техника. 

• Администратор на информационната и комуникационна техника. 

 

Комуникационни канали 

 

Комуникационните канали се определят на базата на съществуващата 

организационна структура на инвестиционния проект. Необходимата информация за 

определяне на комуникационните канали е: 

• Фази и етапи в проекта и съответните участници. 

• Организационна зависимост между участниците в проекта. 

Комуникационните канали се планират съгласно следното основно правило: 

Обмен на информация между участници в проекта се осъществява само при 

наличие на пряка зависимост в организационната структура. 

Резултат от планирането на комуникационните канали е описанието на 

пътищата за пренос на информация между всички участници в проекта. 

 

Ниво на достъп до информация 
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Нивото на достъп до информация ще се регламентира с цел спазване на 

принципа, че никой не трябва да разполага с повече информация, отколкото му е 

необходима. 

За всеки участник в проекта ще бъде  указано какво ниво на достъп до 

информация е необходимо. Изходната позиция е, че пълен достъп до информация имат 

най - висшите управляващи (отговарящи) за проекта. 

 

Начин на достъп до информация 

 

Начина, по който се получава информацията ще бъде планирано, т.е. в какъв 

срок и през какъв период се получава оперативната и извънредна информация. 

Задължително ще се опишат мерките, които ще бъдат предприети, ако не се спазват 

сроковете и периодите за получаване на информация. 

 

Формат на информацията 

 

Формата на информацията между всички участници в проекта ще е единен. Ако 

формата е електронен ще се уточнят предварително програмните продукти, които ще 

бъдат използвани. 

 

Информационна и комуникационна техника 

 

Задължително ще планираме необходимата информационна и комуникационна 

техника. Изискванията, които трябва да бъдат спазени са : 

 

• Скорост на обмен на информацията – най - важния фактор, който влияе 

върху това, каква техника е необходима така, че информацията да бъде 

получена навреме. 

• Съществуваща компютърна и комуникационна техника – в зависимост от 

това дали съществуващата за участниците компютърна и комуникационна 

техника е достатъчна за задоволяване нуждите на проекта, ще се планира 
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дали да се закупи нова техника или не. Това влияе пряко върху бюджета 

на проекта. 

• Необходимо ниво на познания за работа със съществуващата техника – 

ще знае какво е нивото на познание за работа със съществуващата 

(новата, ако е необходима) техника и дали участниците в проекта могат 

да я използват пълноценно. 

• Продължителност на използване на техниката в рамките на проекта –  

целесъобразно е закупуването на компютърна и комуникационна техника 

основно за нуждите на проекта. 

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и 

адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на 

информацията по проекта. Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, 

идеи и данни. Всеки участник в проекта ще е готов да изпраща и приема комуникации 

и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия 

проект.  

• Планиране на комуникациите – определяне на нуждите на заинтересованите 

страни от информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, 

как ще я получи и от кого. Нуждата от предоставяне на информация за 

проекта е общовалидна, но информационните нужди и методите на 

разпространение са различни за всеки проект. Идентифицирането на нуждата 

от информация и разпространяването й по подходящ начин е важен фактор 

за успех на проекта.  

• Разпространение на информацията – своевременното достигане на 

информацията до заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана 

за комуникация и откликването на неочаквани искания на информация.  

• Отчитане на изпълнението – събиране и разпространение на данни за 

изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на 

целите на проекта. Този процес включва:  

✓ Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в 

дадения момент,  

✓ Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по 

проекта,  
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✓ Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по 

проекта.  

✓ Отчитане на изпълнението – данни за обхвата, графика, разходите и 

качеството. 

Комуникацията на Изпълнителя със Строителния надзор ще бъде постоянна по 

време на целия цикъл на изпълнението на строителството. 

Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през Строителния надзор, с 

изключение на предвидените срещи, на които ще присъстват всички заинтересовани 

страни. 

Комуникацията с Възложителя, проектанта и строителния надзор се извършва 

писмено. Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват в началото от 

Управителя. След предложението за Представител на изпълнителя и одобрението му, 

всички документи се подписват от него. 

След като офиса на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя 

постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/ получава 

кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се 

предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с 

Възложителя и Строителния надзор ще бъде организирана, съгласно вътрешните 

фирмени правила и процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на 

проекта. 

Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за 

информация и комуникация по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. 

 

Контрол на документацията – възможност за проследяване.  

 

Изпълнителят ще води пълна и точна документация и ще следи за изготвянето и 

циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят ще е сигурен, че 

цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване 

на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност 

за проследяване. 
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Дейности, условия и документи, които Възложителят ще предоставя на 

Изпълнителя : 

Възложителят разполага с проектна документация за Обекта. Проектите са 

подготвени в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обема и 

съдържание на инвестиционните проекти (ДВ № 51/ 05.06.2001 г.).  

 

Приложими нормативни документи и изисквания, документите и екзекутивната 

документация, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора : 

 

При изпълнение на задълженията си в рамките на настоящата обществена 

поръчка Изпълнителят ще съблюдава спазването на изискванията на: 

• Пряко приложими актове на европейското право и произтичащи от тях 

изисквания и указания на ЕК или компетентни български органи (в т.ч. за 

публичност, предотвратяване и разкриване на нередности и т.н.); 

• Българското законодателство и в частност на:  

✓ Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане; 

✓ Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане; 

✓ Екологичното законодателство в неговата цялост и обем; 

✓ Законодателство свързано с данъци и осигуровки; 

✓ Законодателство, свързано със закрила на труда и  условията на 

труд 

• Разпоредбите на  договора за строителство; 

• Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, 

когато има такива. 

 

Изпълнителят ще изготвя и предоставя на Възложителя следните доклади :  

• встъпителен доклад;  

• междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на 

настоящия Договор;  
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• окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл.168, 

ал. 6 от ЗУТ)  

• доклади от проби;  

• доклади и становища при поискване от Възложителя.  

• окончателен доклад за изпълнение на Договора;  

 

Изпълнителят ще изготвя и представя цялата документация по проекта на 

Български език. В случай, че е необходимо, при комуникацията с Възложителя, 

Изпълнителят ще си осигурява за своя сметка превод от всеки друг език на Български 

език.  

Докладите на Изпълнителя задължително ще съдържат наличните към момента 

приложения, подкрепящи изложената в тях информация.  

Приложенията могат да бъдат : 

• документи,  

• схеми,  

• таблици,  

• протоколи,  

• диаграми,  

• доклади от сертифициращи органи и други.  

Докладите ще се представят на хартиен и на електронен носител според 

изискванията на Надзора и Възложителя.  Изпълнителят ще изготви и внесе 

Встъпителен доклад в срок съгласно Техническата спецификация и изискванията на 

Надзора и Възложителя.   

Встъпителният доклад ще съдържа информация, съгласно изискванията в 

Техническата спецификация.  

Междинните, месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнение на 

Договора се изготвят в обхват и със съдържание съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 Изпълнителят ще изготви и представи на Възложителя междинните доклади в 

срок до 10 работни дни от датата на изтичане на съответния отчетен период. Докладите 

ще се представят на хартиен и на електронен носител, освен ако Възложителя няма 

други изисквания.  
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 Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя доклади от проби в разумен 

срок, предшестващ всякакви процедури и актове по приемане на подобекти, 

функционални части, завършени обекти, както и преди заверяване на отчети при 

завършване. 

Изпълнителят ще изготвя и доклади при поискване от Възложителя, по спешни 

въпроси или по теми, изискващи по - нататъшно пояснение или становище. 

Изпълнителят ще изготви докладите със съдържание, което съответства на поставеното 

от Възложителя искане за пояснение или справка и в поставения от възложителя 

разумен срок. 

Изпълнителят ще изготвя и представя на Възложителя Окончателен доклад след 

завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ).  

Окончателният доклад ще се изготвя в обхват съгласно сроковете и 

изискванията в Техническата спецификация и ЗУТ, Наредба №2 и Наредба №3:  

• Разрешение за строеж (акт за узаконяване);  

• Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от 

проверките на достигнатите контролирани нива;  

• Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за 

приемане на строежа,  

• Приложение № 15 към Наредба № 3;  

• Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по 

чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е 

необходима;  

• Заверена Заповедна книга. 

 

Дневник на обекта/Заповедна книга  

 

Дневникът на обекта ще бъде съхраняван от Изпълнителя във временния офис 

на обекта. Същият ще бъде винаги на разположение, на Възложителя, Проектанта и 

Държавните контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи на 

всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща 

изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на 

Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като 
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Изпълнителят ще осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да 

осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на 

обекта ще бъде прошрунорован и прономерован и ще съдържа информация за 

строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния 

надзор на обекта. 

Освен ако не е посочено друго, един оригинал от проектната документация и 

всеки следващ чертеж ще бъдат предоставени на Изпълнителя, който може да направи 

или изиска допълнителни копия за своя сметка. 

Всеки от Документите на Изпълнителя ще бъде задължение и грижа на 

Изпълнителя, освен ако и докато не бъде приет от Възложителя. Освен ако не е 

посочено друго в Договора, Изпълнителят ще предостави на Инженера четири копия с 

текста три оригинала и един брой CD/DVD в <*.pdf> и в електронен редактируем 

формат от всеки един от Документите на Изпълнителя. 

Изпълнителят ще съхранява на Площадката копие от Договора, публикациите 

посочени в Спецификацията, Документите на Изпълнителя, Чертежите и Промените и 

други съобщения, дадени по силата на Договора.  

Персоналът на Възложителя ще да има правото на достъп до всички тези 

документи по всяко уместно време. 

Ако една Страна разбере за грешка или дефект в даден документ, който е бил 

подготвен за ползване при изпълнението на Работите, Страната незабавно ще изпрати 

съобщение до другата Страна за такава грешка или дефект. 

За Изпълнителя ще се счита (при подписване на Договора), че дава на 

Възложителя подлежащо на прехвърляне, не изключително и безплатно право да 

копира, ползва и съобщава Документите на Изпълнителя, включително като прави и 

ползва модификации от тях.  

Това право: 

• ще се прилага за целия действителен или целеви експлоатационен живот 

(което от двете е по-дълго) на съответни части от Работите, 

• ще позволява на всяко лице в законно притежание на съответната част от 

Работите да копира, ползва и съобщава Документите на Изпълнителя за 

целите на завършването, експлоатацията, поддръжката, промяната, 

настройването, ремонта и разрушаването на Работите, и 
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• в случай, на Документи на Изпълнителя, които са под формата на 

компютърни програми и друг софтуер, ще позволява тяхното ползване на 

всеки компютър на Площадката и на други места, предвидени в Договора, 

включително подмяна, на който и да е от компютрите, доставени от 

Изпълнителя. 

Възложителят ще запази авторското право и други права на интелектуалната 

собственост върху Спецификации, Чертежи и други документи, изработени от (или от 

името на) Възложителя. Изпълнителят може на свои разноски да копира, ползва и 

съобщава тези документи за целите на Договора. Без съгласието на Възложителя те 

няма да бъдат копирани, използвани или съобщавани на трета страна от Изпълнителя, 

освен когато това е необходимо за целите на Договора. 

Служителите на Изпълнителя и Възложителя ще разкриват цялата поверителна и 

друга информация, която може уместно да бъде изискана за да се провери 

придържането към договора и да се позволи точното му изпълнение. 

Всеки от тях ще третира детайлите по Договора като поверителни,  до такава 

степен, която не ги ограничава да изпълняват съответните си задължения по Договора 

или да се съобразяват с действащите закони. Никой от тях няма да публикува или 

разкрива подробности за Работите, изготвени от другата страна, без предварителното 

съгласие на другата страна. Все пак на Изпълнителя е позволено да разкрива всякаква 

публично достъпна информация или информация изисквана за да покаже 

квалификацията си, даваща му право да се бори за други проекти. 

 

Вътрешната организация - гарантираща качественото, навременно 

изпълнение на поръчката - взаимодействие, комуникация и координация, контрол 

между заинтересованите страни по договора: 

 

Уточняване лицата за комуникация и координация на дейностите по време на 

изпълнение на договора - представители на Възложителя, строител, проектант и 

строителен надзор, като при това: 

- ще представим отговорните лица от наша страна, които ще извършват 

ръководството на строителството, както и ще изясним техните функции и 



33 of 666 
 

отговорности и ще предоставим начини за осъществяване на контакт с 

тези лица (телефони, електронна поща и др.).  

- ще поканим Възложителя да посочи отговорни лица, които ще 

изпълняват контрола по време на изпълнение на строителството от негово 

име, както и лица за комуникация и кореспонденция при необходимост от 

уточнения по време на изпълнение на договора. 

- ще поканим проектанта и строителния надзор да посочат техни 

представители - лица за комуникация и начин за осъществяване на 

контакт с проектантите по отделните проектни части и с отделните 

технически правоспособни лица по съответните части на проекта от 

страна на строителния надзор. 

 

Уточняване дейности по организация на строителната площадка, включващо 

въпроси относно: 

- определяне на маршурите за преминаване при необходимост през 

централните части на населеното място на техниката, механизацията и 

транспортните средства по време на изпълнение на договора; временните 

и постоянните депа за депониране на земни маси, инертни материали и  

строителни отпадъци; 

- местоположението за разполагане на фургони, химически тоалетни на 

територията на строителната площадка; 

- други въпроси, касаещи организацията на строителната площадка. 

 

Уточняване процедури, които ще се следват в различни обичайно възникващи 

спорни ситуации по време на строителство: 

- процедиране при установяване на грешки в проекти и/или в количества в 

предоставената от Възложителя количествена сметка; 

- процедиране при установяване на допълнителни видове или количества 

СМР, невключени в предоставената от Възложителя количествена сметка 

и съответно в ценовата оферта; 

- процедиране при възникване на необходимост от несъществени или 

съществени промени по смисъла на чл. 154 ЗУТ в одобрени 

инвестиционни проекти; 
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- процедиране при лоши метеорологични условия, условия от 

форсмажорен характер и/или други обстоятелства, които налагат 

временно спиране на строителството; 

- други процедури, уточняващи начина на действие при определени 

обстоятелства и отговорни лица, с които ще се комуникира в тези случаи. 

 

Уточняване други въпроси, касаещи предстоящото изпълнение на 

строителството, предмет на договора. 

 Представител на строителя или посочено от Възложителя лице ще води 

протокол от срещата, който ще съдържа обсъдените въпроси, взетите решения, 

определените лица и начина за комуникация с тях. Протоколът се изготвя в достатъчно 

екземпляри за всички присъстващи участници в строителния процес и се подписва от 

всички лица, взели участие в работната среща. 

 

Координация между членовете на ръководния състав на Изпълнителя: 

 

Цялостната дейност се ръководи от Ръководителя на екипа.  

При комуникацията ще са разрешени всякакви канали на взаимодействие. Ще се 

ползват най - подходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, 

интернет и др.). Заемащият длъжността ще осъществява външна комуникация само с 

контрагенти, държавни институции и др. имащи отношение към извършваната от него 

професионална дейност.  Контакти на по - високо ниво се осъществяват след 

делегиране на права от висшестоящите ръководители. 

Комуникацията с Възложителя ще се извършва писмено. Документите ще се 

изпращат по факс или куриер. След предложението за представител на Изпълнителя и 

одобрението му всички документи ще се подписват от него. 

Форматът на документите ще се изготвя от Изпълнителя и ще се предава за 

одобрение от Възложителя. След одобрението им форматът става задължителен за 

всички одобрени документи.  

Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя ще е 

единствено Ръководителят на екипа (представител на Изпълнителя). Той ще 

комуникира с Надзора и Възложителя и ще получава указания от тях. Възложителят ще 

получи писмо с изрично упоменати пълномощия на други специалисти от състава на 
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Изпълнителя, имащи право да подписват документи (заместник ръководители на 

екипа), както и за кои точно документи са упълномощени. В случай на отсъствие на 

Ръководителя на екипа, Възложителят ще получи предварително изрично писмо с 

информация кой го замества и с какви правомощия разполага. При възникнала 

необходимост от отсъствие на Ръководителят на екипа, комуникацията с Възложителя 

ще се осъществи от неговия  заместник.  

Ръководният на екипа на Изпълнителя ще има отговорност за съгласуване на 

работите на обекта и ще осъществява необходимата връзка между Изпълнителя на 

обекта и страната на Възложителя, за постигане успешното завършване и качественото 

изпълнение на строително-монтажните  работи. Така ще се гарантира своевременното 

решаване на всички възникнали по време на работа технически и административни 

проблеми. Той ще участва в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 

Същественото значение на добрата координация между участниците в 

инвестиционния процес налага предприемането на превантивни мерки, които да 

гарантират успешното осъществяване на това взаимодействие. 

Ръководителят на екипа стриктно ще следи за качеството на работите, 

извършвани от съответния член на ръководния екип. Ще следи дали те са съгласно 

проектните изисквания, нарежданията на Възложителя, специфичните процедури за 

здраве и безопасност и най - добрата строителна практика и ще бъде уведомяван 

Възложителя. 

Специално внимание ще се обръща на качественото и срочно изпълнение на 

възложените работи, както и на забележките от страна на Строителния Надзор и 

Възложителя, ако има такива.  

При констатиране на нарушения, в зависимост от степента на провинението ще 

се прилагат следните мерки: 

- Писмено уведомление от Ръководителя на обекта за несъответствие с 

искане за мерки и срок за отстраняване на нарушението; 

- Поправка на дефектите от страна на Строителя, като разходите ще бъдат 

платени от неизправния участник в строителството или под формата на 

удържана сума от сертификата за съответния период или ще бъдат 

прихванати от удръжките за добро изпълнение, съгласно договора. 
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Външните организационни мероприятия ще включват своевременно 

уведомяване на всички участници в строителния процес за датите, на които се очаква 

да приключи изпълнението на СМР, така че да осигурят присъствие на техен 

представител за проверка, измерване, изпитване и съставяне на необходимите 

документи.  

Непосредствено след подписване на договора, ще поканим Възложителя на 

първоначална среща, на която с негово съдействие да присъстват и представители на 

строителния надзор и проектантите. Целта на тази първоначална среща е да се създаде 

първоначална организация и координация на дейностите, както и да се изяснят всички 

моменти, свързани с организацията и самото изпълнение на строителството, като 

например: 

 

Взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя: 

 

Комуникацията от страна на Изпълнителя ще се осъществява през целия период 

на Договора от Ръководителя на екипа като ще бъдат съблюдавани всички изисквания 

и се осигурява съгласуване с Възложителя на всички ключови моменти от изпълнение 

на дейностите и за всички влагани в обекта материали. Своевременно ще се информира 

Възложителят и ще се изпълняват указанията и изискванията му за хода на 

подготовката, изпълнението и предаването на обекта, за всички възникнали трудности 

и за мерките, взети за отстраняването им. 

Кореспонденцията с Възложителя ще се осъществява по предварително 

съгласувани и одобрени комуникационни канали. Кореспонденцията с Възложителя ще 

се осъществява в писмен вид - по куриер,  факс или електронна поща, под формата на 

доклади, официални писма, актове и протоколи и съпътстващите ги документи, 

екзекутиви и др. 

При желание от страна на Възложителя да посети строителната площадка, 

Ръководителят на обекта ще му осигури достъп и ще го придружи по време на 

посещението с цел да е на разположение за всякакви въпроси и инструкции от страна 

на Възложителя и да осигури безопасността на представителите на Възложителя. Преди 

посещението на представителят на Възложителя на строителната площадка ще му бъде 
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направен инструктаж за безопасност и ще му бъдат осигурени лични предпазни 

средства. 

 

Начин на комуникация с Възложителя 

 

Комуникацията на Изпълнителя с Надзора ще бъде постоянна по време на 

целия цикъл на изпълнението на строителството. Връзката на Изпълнителя с 

Възложителя ще бъде през Надзора, с изключение на предвидените срещи, на които ще 

присъстват всички заинтересовани страни. 

Комуникацията с Възложителя, проектанта и строителния надзор се извършва 

писмено. Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват в началото от 

Управителя. След предложението за Представител на изпълнителя (Ръководителят на 

екипа) и одобрението му, всички документи се подписват от него. 

След като офиса на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя 

постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава 

кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се 

предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспоненция с 

Възложителя и Надзора ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила 

и процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на проекта. 

Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът, 

съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с 

Консултанта/Строителен надзор. Упълномощен да подписва документи от страна на 

Изпълнителя е единствено Ръководителя на проекта. Той комуникира с Възложителя и 

получава указания от него.  

 

Взаимоотношения с Консултанта/Строителен Надзор: 

 

Взаимоотношенията с консултанта, упражняващ строителен надзор са 

регламентирани в ЗУТ и в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Текущо по време на строителството, преди завършване на даден вид СМР ще 

уведомяваме Консултанта с цел извършване на оглед, съставяне и подписване на 
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необходимите актове и протокол съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

В случай на възникване на необходимост от промени в проекта, ще бъде 

организирана среща с всички участници в строителния процес, включително 

консултанта с оглед съгласуване на законосъобразно и технически най - подходящо 

решение. 

Взаимоотношенията с консултанта ще се осъществяват предимно пряко от 

Ръководителя на екипа, а когато е необходимо техническо решение по даден казус ще 

се осъществява директна комуникация между другите експерти от екипа на строителя с 

физически правоспособните лица по съответната проектна част от екипа на 

консултанта – строителен надзор. 

 

Координация с Възложителя и Строителния надзор: 

 

Ние предлагаме комуникацията с Възложителя и Строителния надзор да се 

осъществява по няколко основни направления, които са се доказали като успешна 

практика при изпълнението на подобни обекти, съгласно разработена от нас Процедура 

по осигуряване на качеството (вкл. организиране на работните срещи и необходими 

доклади) а именно: 

 

Процедура по осигуряване на качеството вкл. организация на работните 

срещи и необходими доклади 

 

Процедурата по осигуряване качеството ще се извършва в съответствие с 

условията по Договора. 

Изпълнителят ще разработи процедурата по осигуряване на качеството, 

осланяйки се на личната си компетентност в областта на контрола на качеството в 

подготвителните дейности, доставка на материалите, изпълнение на СМР, изпитания и 

проби, пускане в експлоатация, предаване на обекта. 

Процедурата по осигуряване на качеството ще обхваща  следните положения: 

• Задълженията на Възложителя, Надзора, Външни надзорни органи и 

Изпълнителя към качественото изпълнение на Договора. 
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• Време за строителство 

Изпълнителят ще се увери, че контролът на качеството се придържа към 

действащите български стандарти или еквивалентни.  

Задължения на Възложителя 

Имайки предвид Договора и свързаните с него рискове, Възложителят има 

интерес да въведе реален подход в осигуряване на качеството с активното 

сътрудничество на всички участници в Договора и да го спазва. 

Този подход включва: 

• Управление на Проектирането и Строителството; 

• Участие в работни срещи за изпълнение на Процедурата по Осигуряване 

на Качеството във фазата на подготовка; 

• Участие в срещите за мониторинг на площадката; 

• Одити. 

Печатът на Възложителя върху всеки издаден документ (особено върху планове, 

изчислителни част и други) не отнема отговорностите на Изпълнителя и по никакъв 

начин не ограничава правата на Възложителя да откаже всяко оборудване след неговата 

доставка и монтаж, щом то не удовлетворява изискванията на Договора.  

За контрол и прилагане разпоредбите на Договора, Възложителят ще бъде 

подпомогнат от: 

• Надзора за одобрение и реализация на проекта 

• Различни външни контролни органи. 

 

Работни срещи за разработване процедурата по осигуряване на качеството 

 

Следните лица имат право да участват в работните срещи за разработване 

Процедурата по Осигуряване на Качеството:  

• Възложителят,  

• Надзорът,  

• външни надзорни органи,  

• съизпълнители,  

• подизпълнители,  

• доставчици   
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• всички физически или юридически лица обвързани с Договора. 

 

Срещи, предхождащи строителството  

 

След датата на влизане в сила на договора, но преди началото на действителното 

строителство, ще се насрочи най - малко една среща.  

Първата среща ще включва Възложителя, Изпълнителя, Проектанта и 

Строителния надзор. Целта на тази среща е преди всичко административна и ще 

обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на 

документи изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, доставки на основно 

оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки специфичен и уникален 

критерий, който трябва да се спазват или каквито и да са други въпроси, представени 

на Строителния надзор и Проектанта в писмен вид две седмици преди срещата. На 

срещата могат да присъстват и други заинтересовани местни институции. 

 

Срещи за хода на работата  

 

Редовни срещи ще се провеждат на интервали от две до четири седмици. При 

нужда ще се свикват други срещи.  

Представянето на производителите на оборудване и материали и доставчици, ще 

бъде отговорност на Изпълнителя.  

На редовните срещи ще присъстват следните страни:  

• Възложителя;  

• Строителния надзор;  

• Изпълнителя;  

• Проектант - при необходимост  

• Подизпълнители, ако има такива, съгласно оферта на изпълнителя, и 

когато имат отношение към дневния ред.  

Като минимум дневният ред ще включва:  

• Преглед на протоколите от минали срещи;  

• Преглед хода на работата от края на последната среща;  
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• Забележки и установяване на проблеми, ако има такива, които 

затрудняват планирания ход на работа;  

• Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията.  

• Преработване на строителната програма /ако е необходимо/ и планиране 

хода на работа за следващия работен период;  

• Проверки за качеството на строителните и монтажни работи;  

• Безопасност и сигурност;  

• Други текущи въпроси  

 

Броят на срещите по време на строителството, които трябва да се организират, 

се посочват от Изпълнителя в изготвения от него План за Осигуряване на 

Качеството, но ще се провеждат поне веднъж в месеца. Броят на тези работни срещи 

ще бъде предложен за одобрение от Надзора и Възложителя. 

Проверка на качеството 

Възложителят има право да проверява Процедурата по Осигуряване на 

Качеството, изготвена от Изпълнителя, по всяко време и през всяка фаза на Договора. 

Проверката ще се състои в съответствие с Плана по Осигуряване на Качеството, 

изготвен от Изпълнителя и на базата на Процедурата по Осигуряване на Качеството. 

Изпълнителят ще посочи лице, което носи отговорност за качеството на 

Договора и включи всички работни групи, за да се улесни изпълнението на проверката. 

Изпълнителят се задължава да гарантира, че той и неговият Персонал, както и 

подизпълнителите/ако има такива/  ще спазват условията по Договора със съзнанието, 

че осигуряването на качество няма да бъде допълнително задължение/работа/задача.   

 

Изготвяне на Плана по Осигуряване на Качеството  

 

На базата на проекта за организация на Процедурата по Осигуряване на 

Качеството, Изпълнителят ще разработи свой собствен План по Осигуряване на 

Качеството. 

Изпълнителят ще подкрепи с документи всички споразумения по  Осигуряване 

на Качеството, постигнати между него, съизпълнителите, подизпълнителите, 
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доставчиците и всяка работна група, която е включена в строителството, в по - голяма 

или в по - малка степен, посредством Изпълнителя. 

Изпълнителят ще представи своя План по Осигуряване на Качеството  пред 

Възложителя, Надзора и външните надзорни органи, както и всички сътрудници. 

 

Планът по Осигуряване на Качеството ще съдържа най - малко следната 

информация: 

 

а) Областта на приложение на Плана по Осигуряване на Качеството 

б) Фирма и персонал, носещи отговорност за изпълнение на плана. 

 

Планът за осигуряване на качеството (ПОК) изрично ще упоменава името на 

ръководната фирмата свързана с изпълнението на Договора с помощта на подбрани 

графици на фирмата, които гарантират като минимум следното: 

• провеждане на работни срещи свързани с Процедурата по Осигуряване на 

Качеството, 

• срещи регистриращи напредък по изпълнението на Договора, 

• фирмите, упражняващи вътрешен и външен надзор, 

• описание на функциите, задълженията и отговорностите на персонала 

ангажиран с изпълнението на Договора и външния надзор, 

• определяне процента на временно работещите и постоянно работещия 

персонал. 

 

c) Проверка на документите – според възможността за проследяване на 

произхода им. 

 

ПОК ще включва като минимум: 

• правилата за установяване самоличността на документите, 

• правилата при разпространяване на издадените документи, 

• методите за управление на документите (разпределяне, класификация, 

складиране) 
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Изпълнителят ще да се погрижи всички документи да са напълно валидни 

(списък от документи, посочване поредния номер на ревизията,  потвърждаване на 

произхода и др.) за да потвърди тяхната автентичност. 

 

d) Доставки, Подизпълнители и др. 

 

Планът за осигуряване на качеството (ПОК) ясно ще посочва: 

• списък на доставчиците, подизпълнителите и техните предимства;  

• начините, с които раполага Възложителят за проверка и наблюдение на 

изискванията по качеството към доставчиците и подизпълнителите и 

начин на действие в случай на неподчинение, 

• точния метод за оценка работата на подизпълнителите, 

 

e) Действие и контролен анализ. 

 

ПОК ясно ще показва: 

• списъкът от документи и процедури, които ще се изготвят за да определят 

начините на управление, ресурсите, технологичната последователност на 

различните дейности; 

• начините за набелязване на критичните и забавящи събития на 

изпълнението, проверки и изпитвания; 

• начините за възлагане на работни задачи на подизпълнителите (ако има 

такива); 

• начините за проверка на изделията, които се доставят; 

• начините за проверка и изпитване по време на изпълнението; 

• начините за краен контрол и проверка преди започване на работа, пускане 

е експлоатация и предаване на обекта; 

• начините за работа с основните документи (разпределение, 

класификация, складиране). 

Изпълнителят ще се погрижи всички документи да са напълно валидни (списък 

от документи, посочване поредния номер на ревизията,  потвърждаване на произхода и 

др.) за да потвърди тяхната автентичност. 
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f)  Управление в случай на разногласия. 

 

ПОК ясно ще формулира начините за установяване, оценка и корекция на 

въпросите, които пораждат разногласия 

 

g) Опазване на оборудването на строителната площадка.  

 

ПОК ясно ще набелязва начините за определяне на списък с оборудване, което 

трябва да се опазва и дефинира мерките, които се предприемат. 

Изпълнителят ще се погрижи ПОК да е съобразен с изискванията на 

Процедурата по Осигуряване на Качеството и клаузите по Договора. 

 

Координация на дейностите (работни срещи и доклади) 

 

Координация на дейностите ще се осъществява главно посредством срещи за 

хода на работата. Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Строителния надзор на 

интервали от две до четири седмици. При нужда ще се свикват други срещи. 

 

На редовните срещи ще присъстват следните страни: 

• Възложителя; 

• Строителния надзор; 

• Изпълнителя; 

• Подизпълнители, само с одобрението на Строителния надзор или по 

негово искане, отнасящо се до дневния ред; 

 

Като минимум дневният ред ще включва: 

 

• Преглед на протоколите от минали срещи; 

• Преглед хода на работата от края на последната среща; 

• Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания 

ход на работа; 
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• Разработване на мерки ,с цел  преодоляване на затрудненията. 

• Преработване на строителната програма/ако е необходимо/ и планиране 

хода на работа за следващия работен период; 

• Проверки за качеството на строителните и монтажни работи 

• Безопасност и сигурност; 

• Други текущи въпроси 

 

Когато е необходимо ще се организират други срещи - по искане на 

Възложителя или Изпълнителя. 

След датата за влизане в сила, но преди началото на действителното 

строителство, ще се насрочат две отделни, специални срещи. 

Първата среща ще включва Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. 

Целта на тази среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде 

ограничена, до дискутиране на изискванията, използването на подизпълнители, 

представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, 

доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки 

специфичен и уникален критерий, който ще се спазва или каквито и да са други 

въпроси, представени на Строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата. 

Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни 

институции, представители на експлоатационни дружества (ВиК, 

Електроразпределение, Газоснабдители, Топлофикация, кабелни оператори ), а също 

така Изпълнителя и Строителния надзор. Основната цел е да се запознаят местните 

власти с работите, да се създадат контакти, улесняващи бъдещата организация на 

изпълнението. 

 

Доклади за напредъка 

 

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

предвидени в договора за поръчката изпълнителят ще изготвя и предоставя на 

Възложителя: 

1. ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора; 

2. тримесечни (междинни) доклади за текущото изпълнение на договора и 
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3. окончателния доклад за изпълнението на договора. 

 

Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя 

 

Ежемесечните доклади на Изпълнителя, ще съдържат информация относно: 

 

1.  изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние на договора за строителство, включващ отчет за 

изразходените средства и прогноза за оставащия период; 

4. екипа на строителя; 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 

предложените и /или предприетите действия за решаване им; 

6. друга информация, по преценка на изпълнителя. 

Ежемесечните доклади на изпълнителя задължително съдържат приложения, 

подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат 

документи, схеми таблици и други. 

Изпълнителят изготвя и представя на Консултанта и Възложителя, в срок до 5-то 

число на месеца, следващ месеца за който се съдържа информация в доклада, 

ежемесечни доклади за хода на Работите, в 4 (четири) екземпляра, ако не е посочено 

друго, от които два за Възложителя, един за Консултанта и един за Изпълнителя, 

както и писмени подробности и информация, каквито могат да бъдат поискани от 

Консултанта.  

Възложителят има право да поиска от Изпълнителя и Консултанта 

допълнителна информация за хода на Работите, в обем по негова преценка. 

Изпълнителят поддържа съвестно Заповедната книга. Системно отразява 

всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на Работите. Изпълнителят 

поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага съответните счетоводни 

процедури и практики, които адекватно отразяват всички сделки по или във връзка с 

Договора. 
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Фотоснимки и видео 

 

Изпълнителят ще  осигури снимков и видео материал, включващ снимки на 

Площадките преди започване на работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на 

Работите и през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки 

ще бъдат в цифров формат.  

Изпълнителят ще следи за:  

• наличие на общо четиридесет (40) цветни фотографски снимки на всеки 

един километър изкоп, освен ако няма друго изискване на Възложителя.  

• един път месечно снимките ще се предават на Възложителя на CD-ROM 

носител и също така и отпечатани, като се придружени със следната 

информация:  

- Име на Изпълнителя;  

- Име на обекта – улица, водопроводен клон, съоръжение;  

- Снимка Номер;  

- Дата на заснемане;  

- Описание, указващо мястото на камерата, общо описание какво показва 

фотографията, и дали това е предварителна или снимка по време на 

строителството или монтажа.  

Горепосочената информация ще бъде отразена във всяко име на файла.  

 

Мерки за публичност  

 

Съгласно изискванията на ЗУТ и финансиращия орган, Изпълнителят ще 

осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна 

табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата ще е 

на български. Табелата, местоположението й и информацията върху нея ще бъде 

одобрена от Надзора и Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

 

Тримесечен (междинен) доклад за текущото изпълнение на договора  

 

Тримесечният (междинен) доклад за изпълнението на задълженията на 
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Изпълнителя по договора съдържа информация относно: 

1. изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние на договора включващ отчет за изразходените 

средства и прогноза за оставащия период; 

4. екипа на строителя; 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 

предложените и/или предприетите действия за решаване им; 

6. друга информация, по преценка на Изпълнителя. 

Тримесечният (междинен) доклад на Изпълнителя задължително съдържа 

приложения, подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да 

бъдат документи, схеми таблици и други. 

 

Окончателен доклад за изпълнението на договора. 

 

След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителят представя 

на Възложителя Окончателен доклад за изпълнението на Договора, удостоверено по 

реда на Действащото законодателство, включващ копия от пълната документация по 

Договора и изпълнението и приемането на всички Работи. Окончателният доклад се 

одобрява предварително от Консултанта и ще бъде изготвен в 4 (четири) екземпляра 

(освен ако не е указано друго), от които два за Възложителя, един за Консултанта и 

един за Изпълнителя. 

 

Окончателният доклад на Изпълнителя, ще съдържа информация относно: 

1. изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за 

изразходените средства; 

4. екипа на строителя, 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и 

предприетите действия за решаване им, 

6. анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора, 



49 of 666 
 

7. друга информация, по преценка на Изпълнителя. 

8. приложения. 

По време на строителство ще се съставят двустранни констативни актове: 

1.Акт за установяване действителните коти за извършване изкопните работи и 

категорията на почвата. 

2.Акт за скрити работи  

З.Акт относно приемане на кофража и арматурата за съоръженията. 

4.Акт за бетоновите работи. 

5.Акт за изпитване на водна проба. 

6.Акт за завършено засипване и уплътняване на тръбопроводния участък. 

 

На обекта ще бъдат заведени: 

- книги за инструктаж 

- дневник на бетоновите работи 

- дневник за земно насипните работи 

- дневник на заваръчните работи 

- заповедна книга на обекта. 

 

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи и 

провеждането на необходимите изпитания, в случеи на допустими и несъществени 

отклонения от одобрените инвестиционни проекти Изпълнителя ще изготви и завери  

екзекутивната документация.  

 На база на заверените екзекутивни чертежи и протокола от проведените 

изпитания, основните участници в строителството ще подпишат констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа – Образец 15 по Наредба №3 за 

съставяне на актове  и протоколи по време на строителството. 

Извършената работа ще отговаря на изискванията на ЗУТ, действуващи към 

момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени 

работи, същите ще се отстраняват от изпълнителя в най - кратък срок и ще са за сметка 

на изпълнителя. 

Изпълнителят ще отговаря единствено и изцяло за провеждането и 

документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи. 
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Документацията на обекта ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 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 и  Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

 

Изготвяне на екзекутиви. Предаване и приемане на извършеното 

строителство 

 

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи в случаи 

на допустими и несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти 

Изпълнителя ще изготви и завери  екзекутивната документация. 

 

Проверки от Възложителя и Консултанта 

 

Цялата документация е на разположение за проверка от Възложителя и 

Консултанта, както и от одитиращи органи, във всеки един момент. 

 

Съхранение и предаване на чертежите и документите 

 

Офертата на Изпълнителя е приложение към Договора, като копие от нея се 

предоставя на Консултанта. Изпълнителят няма да използва или предоставя на трети 

лица чертежите и другите документи, предоставени от Възложителя или Консултанта 

без тяхното изрично писмено съгласие.   

При издаването на Акт Обр.15, Изпълнителят връща на Възложителя всички 

чертежи и документи, предоставени му съгласно Договора. 

При издаването на Сертификат за окончателно плащане, Изпълнителят 

предоставя на Възложителя декларация, че са изплатени възнагражденията на 

Подизпълнителите, ако такива са ползвани за изпълнението на Работите.  

Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за съхранение на 

документацията във връзка с Договора, определени в указанията на Управляващият 

орган, които са публично достъпни. 
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Изпълнителят изпраща писмено съобщение до Консултанта, с копие до 

Възложителя, за всякаква допълнителна документация, която може да бъде необходима 

за изпълнението на Работите, във връзка с Договора.  

Писменото съобщение до Консултанта се изпраща 7 (седем) дни преди деня, за 

който съответната документация ще бъде необходима, като се посочва причината за 

това и датата, на която допълнителните документи или други инструкции трябва да 

бъдат предадени, за да се избегни забавянето на Работите.  

Всички документи по Договора се предават с Приемо - предавателен протокол, 

подписан от двете Страни. 

Възложителят се задължава да представи изисканата документация, единствено 

при условие че същата се намира при него. 

Обменът на писмена информация ще се извършва по един от следните начини: 

- По пощата - чрез препоръчано писмо; 

- Чрез куриерска служба; 

- По факс; 

- По електронен път - размяна на официални документи при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 

- Чрез комбинация от тези средства. 

 

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ДОГОВОРА  

(Последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните 

експерти, които осигуряват вътрешния контрол на Изпълнителя при изпълнението на 

поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен 

да гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 

приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава 

повишване на ефективността при изпълнението на поръчката.) 

Основен фактор за успешното реализиране и постигане целта на Проекта е 

организацията свързана с управление на дейностите за изпълнението на Договора и 

организационната схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, а 

именно – организация на работата, взаимовръзките и координацията между 

заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, необходими за изпълнението на 
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договора с цел приключване на проекта качествено и в срок в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя и при минимален дискомфорт и минимални 

затруднения на засегнатите от строително монтажните работи по време на реализиране 

на проекта и гарантиране на достъпността и запазване на околната среда. 

 Изпълнителят на база своя опит в изпълнението на проекти от подобно естество 

е създал съответната организация на работа, така че строително монтажните работи да 

се изпълнят в срок, видове, обем, цена и качество, съгласно проекта и техническите 

изисквания на Възложителя.  

Изпълнението на строително - монтажните работи ще бъде съгласно 

изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента Наредби за изпълнение на 

строителство. Изпълнителят ще работи съгласно Техническите спецификации за 

изпълнението на Договора, така както е описал изпълнението на отделните дейности, 

методи, последователност и срокове на изпълнението на работата, с необходимите 

ресурси (персонал, строителна механизация и строителни материали и др.), ще прилага 

действаща система за контрол на качеството на влаганите материали и изпълнението на 

СМР и др., като сме отчели необходимостта от гарантиране на минимизиране 

негативното влияние върху живущите или преминаващите в близост до района на 

изпълнение на строителните работи, при спазване на изискванията за :  

• опазване на околната среда,  

• изискванията за безопасност и хигиена на труда  

• при минимални затруднения за местното население в близост до районите 

на изпълнение на СМР. 

Дейностите на управление на строителния процес за изпълнението на Договора 

за реализация на проекта започва с издаване на заповед на Управителя на Изпълнителя, 

с която се определя Ръководителя на Проекта (РП) и съответното инженерно - 

техническо ръководство (ИТР) на проекта (виж приложена Схема за организация на 

строителния процес).  

Ръководителят на проекта актуализира графика за изпълнение на договора, 

организира работата на всички звена на Изпълнителя, отговаря за комуникацията с 

Възложителя, Строителния надзор и трети лица, имащи отношение към проекта. 

Извършва подготовката за строителството на базата разработена строителната 

програма и готови проектни разработки. 
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СХЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

(Алгоритъм на вътрешната организация на изпълнителя  за качественото, 

навременно изпълнение на поръчката) 

 

ПРОЦЕС НА ИСУ "РЕАЛИЗИРАНЕ НА СМР"

Определяне на ръководител на обект

График за реализация на 

продукта 

Реализиране на етап от производство на 

продукта (СМР)

Предаване на обекта с 

Акт 15

Отстраняване на дефекти 

в срока на гаранция

Предаване на обекта с 

Акт 16

Заповед на Управителя

Подготовка реализация на продукта

Реализиране на следващ етап от производство 

на продукта (СМР)

Предаване на готов продукт

Преглед на изискванията към продукта

ДОГОВОР

Запис в заповедната 

книга

Проверка за 

съответствие

Корекция

Запис в заповедната 

книга

Проверка за 

съответствие

Корекция

Записи

НЕ

НЕ

ДА
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След подписването на Акт Обр.2а за откриване на строителната площадка и 

даване на строителна линия и ниво в периода на мобилизация и подготвителни работи 

Изпълнителя - съобразно мащаба на работата и разработената програма ще извърши 

следните дейности по организацията на човешките ресурси за изпълнението на 

поръчката : 

Назначава със заповед на Управителя на дружеството управленческия и 

ръководен състав на обекта – конкретно за обекта  следния ИТР екип : 

 

Ключови експерти от екипа на изпълнителя за изпълнение на поръчката 

 

• Ръководител екип; 

• Технически ръководител;  

• Специалист „Контрол на качеството“; 

• Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“; 

 

Допълнителни експерти от екипа за изпълнение на поръчката 

 

• Инженер Геодезист; 

• Координатор по опазване на околната среда; 

• Отговорник механизация и автотранспорт /Механик/;  

• Началник склад; 

 

Допълнителен персонал, според вътрешната организацията на Изпълнителя, 

който е от структурата на Изпълнителя, но не е позициониран постоянно на 

строителната площадка (в централния офис на Изпълнителя) 

 

• Специалист Логистика; 

• ПТО Специалист; 

• Технически сътрудник; 

• Юристконсулт; 

• Финансист; 
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Организационна схема – взаимовръзки, отговорности и правомощия в 

екипа на Изпълнителя  

(Дефиниране на задачите взаимовръзките и отговорностите на всеки член от 

екипа): 

 

Всеки проект има специфика, дължаща се освен на конкретните проектни 

решения, но и на физическото местоположение на строежа и на изискванията на 

Възложителя.  

Предвид това, първата задача на мениджмънта на дружеството е да декомпозира 

проекта на отделни задачи и правилно да ги разпредели между експертния екип като 

определи отговорностите и задълженията на всеки от специалистите в зависимост от 

професионалната му компетентност.  

Разпределението на отговорностите и правомощията в екипа произтича от 

квалификацията на отделните участници, служебните им ангажименти, необходимостта 

от конкретни техни действия, свързани с организацията на строителната площадка и на 

строителството като цяло. 

По - долу е направено описание на ангажиментите на всеки един от участниците 

в организационния екип за изпълнение на поръчката, като е посочено как се 

разпределят основните отговорности и  дейностите  между  предвидените  от  нас  

човешки ресурс, в съответствие с подхода за изпълнение  на  обекта  и предварително  

обявените условия  на  Възложителя.  

 

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ДЕЙСТВИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ОТГОВОРНИТЕ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА  

 

Разпределението на задачите в ръководния персонал за качествено, безопасно и 

срочно изпълнение на поръчката са както следва: 

 

КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ ОТ ЕКИПА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА  

инж. Веселин Недков 

 

Ръководителят на екипа на Изпълнителя е упълномощен и е постоянен 

представител на Изпълнителя пред Възложителя, Строителния надзор, Органите на 

местната власт и управление.  

Той води и подписва официалната кореспонденция за обекта и контактува със 

Строителния надзор и останалите външни участници в процеса. Присъства на срещи и 

съвещания по покана на Възложителя и/или Строителния надзор.  

Отговаря цялостно за състоянието на обекта - изпълнението на графика, 

подготовката на строителните книжа по време на строителството и предаването му. 

Подготвя и докладва на срещите за напредъка на обекта.  

Изготвя предложения и ги представя на Възложителя и Строителния надзор за 

предотвратяване и/или ограничаване на последствията от евентуално проявление на 

риск, свързан със срочността и/или качеството на изпълнението на обекта. 

Ръководителят на екипа/проекта/ координира всички действия на експертния 

екип и организира и ръководи дейностите по изпълнението на договора. За целта ще 

извършва активна комуникация и координация с останалите участници в строителния 

процес – Възложител, Проектант, Строителен надзор, така че когато е необходимо 

вземане на решение и/или съставяне/подписване на документи всички страни да са 

уведомени навреме и запознати в най - голяма степен с моментното състояние на 

строежа. 

Следи за подсигуряване ресурсния капацитет на площадката.  

Координира качественото изпълнение на строително монтажните работи и 

изпълняването на всички изисквания поставени в нормативната уредба за поетапното 

изпълнение на всяка дейност.  

Взима дейно участие като експерт при приемателните и организира съставянето 

на приемателни комисии.  

Ръководителят на Екипа/Проекта/ представлява Изпълнителя пред 

управляващия орган и отговаря за получените документи, експертизи и тяхното 

съхраняване. Той ще има пълното право от името на Изпълнителя да управлява и 
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контролира всички дейности, свързани с проекта, и да работи за постигането на всички 

изисквания, включващи ефективност на контрола, продуктивност и качество.  

Ръководи и мотивира екипа.  

Подпомага и отговаря за изготвянето на Работна програма и график за 

изпълнението за проекта и необходимия за това бюджет. Извършва координация и 

подходящо разпределение на човешките ресурси, управление на подизпълнителите (ако 

има такива), изпълняващи съответната строителна дейност по проекта и обезпечаване 

на целите на проекта с оглед постигането им. 

Наблюдава и контролира разходите по проекта съгласно предварително 

одобрения бюджет. Редовно изготвя и представя на Ръководството на Изпълнителя 

доклади за състоянието на проекта - график, приходи, разходи, риск и др. 

Участва в избора и оценката на оферти и проекто - договори за потенциални 

доставчици на материали. 

Отговаря за изготвянето на детайлна организационна структура и матрица с 

отговорностите по проекта, възлагане на подходящи задачи и отговорности на 

отделните членове на екипа, установяване на управленска система и план за обучение 

по проекта, даване на оценка за представянето на отделните членове на екипа. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ 

Рашко Александров 

 

Подробно проучва проектно – сметната документация (ПСД) и работните 

чертежи; участва в разработването на работната програма , графика за изпълнение и 

технологията за изпълнение на видовете работи. Техническият ръководител 

осъществява ръководство при реализирането на дейностите. Отговаря за спазване на 

технологичната последователност при изпълнението на отделните етапи и видове СМР.  

Следи за координацията на отделните бригади при работата им, преглежда 

работния проект и подава своевременно превантивна информация за отстраняване на 

пропуски.  

Информира Ръководителя екипа за хода на работите, проблемите, съвместно с 

отговорника по ЗБУТ отговаря за осигуряването на безопасни условия на труд и 

обезопасяване на строителната площадка. 
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Своевременно съставя актове на всички извършени работи и  съставя нови 

актове на коригирани и впоследствие признати работи от Възложителя. 

Съвместно със специалиста по контол на качеството следи за правилното 

влагане на материалите и за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи. 

Изготвя и подписва нормираните планови задания, акордни наряди и др. 

Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила в зависимост от 

графика за изпълнение на обекта и съответно графика за доставка на материалите. 

Изготвя документи и актовете по време на строителството по Наредба 3. 

Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване 

на квалификацията на работниците. 

Изучава новостите в строителните технологии и ги прилага в практиката. 

Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка 

с охраната на труда и противопожарната защита. 

Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия. 

Уведомява прекия ръководител/Ръководител Екип/ за станали злополуки. 

Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество.  

Отчита изпълнението на строителството като количество и качество и го предава 

за проверка и контрол на Ръководителя на Екипа. 

Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на 

материалите доставяни на обекта. Съвместно с отговорника по контрола на качеството 

контролира правилното натоварване, транспортиране, разтоварване, подреждане и 

съхранение на строителните материали. 

Отговаря за срочното и качествено предаване на видовете работи, етапи, 

подобекти. 

Отговаря за достигане планираната производителност на труда в съответствие с 

графика за изпълнение и планираните за изпълнение на работите ресурси.  

Следи съвместно със специалиста по ЗБУТ за безопасните и здравословните 

условия на труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки. 

Следи за възможно най - правилното разходване на суровини, материали и 

енергия при изпълнението на строително монтажните работи. 

Обобщава информацията за необходимата механизация, работна ръка и 

материали на обекта по време, както и информацията за постигнатия напредък при 
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изпълнението на отделните етапи и видове СМР, и я предава на Ръководителя на екипа 

на Изпълнителя. 

Ръководи технически изпълнителското звено за точното, срочно и качествено 

изпълнение на Проекта. 

Особено внимание обръща за срочното изпълнението на СМР, които са на 

критичния път в графика. 

Извършва проверка на откосите за тяхната сигурност и обезопасяването им 

преди да позволи изпълнението на СМР в близост до тях. 

Контролира количеството и качественото на извършените работи.  

Спазва изискванията на работния проект.  

Следи за спазване на работното време, носенето на лични предпазни средства 

(ЛПС) и обезопасяването на площадката /ограждане, осветяване, сигнализиране, 

временна организация на движението изправност на ръчния инструмент/. 

Техническият ръководител на обекта ще подпомага дейността на ръководителя 

на екипа по съответната част и ще поема част от функциите му, при необходимост. Той 

е под прякото ръководство на ръководителя на екипа, той ще организира изпълнението 

на строителните и монтажните работи на обекта, съгласно нормативната уредба и 

прилаганите технологии, ще отговаря за воденето на документация, свързана с процеса 

на изграждане на обекта, а също така ще отговаря за спазването на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, както и ще 

осъществява контрол, пряко на дейността на геодезиста. Функциите си ще изпълнява в 

съответствие с нормативната база, заданието на Възложителя, сключения договор и 

нарежданията на ръководителя на екипа. Под прякото ръководство на ръководителя на 

екипа ще координира действията на останалия ключов персонал, пряко или косвено 

чрез някой от другите експерти.  

Ще следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, спазване на 

технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на 

нормативната документация. Ще изготвя и предоставя на ръководителя екипа, при 

поискване от негова страна, графици за изпълнението на видовете работи, съгласно 

изискванията на спецификата на технологичните процеси и ще следи за изпълнението 

им.  
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Дейността му ще е насочена изцяло към подпомагане на ръководителя на екипа 

и ще е в непрекъсната взаимовръзка с него, с цел постигане на по - добра ефективност 

при работата така, че да бъдат спазени крайния и междинните срокове за изпълнение на 

обекта, при високо качество съгласно Техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя. 

Изпълнява и контролира във непрекъснато  взаимодействие със Специалиста по 

ЗБУТ спазването на изискванията за ЗБУТ. 

Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане. 

Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти. 

Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници. 

Забранява работа на строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ. 

Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които 

отговаря. 

Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация , знания и опит. 

Контролира правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 

материалите, изделията и оборудването. 

Осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната 

площадка , строежа или съответното работно място, когато има сериозна опасност за 

здравето или живота им или когато са налице условия , при които се изисква спиране на 

работата, при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват 

от посочени от него лица с необходимата квалификация. 

Осигурява ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които 

отговаря. 

Осигурява координация на работата, когато инвентар, механизация, укрепващи 

системи, платформи се използват от няколко бригади. 
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Определя лице , което да контролира изправността, правилната експлоатация, 

прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване(строителни машини, 

директни горивни устройства и др.). 

Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ. 

Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки. 

Отговаря и проверява : 

- Състоянието и наличието на табели по Чл.65(2) от Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

- Наличието на инструкции и правила за безопасност по чл.66(2) от 

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи и съответната заповед за това. 

- Наличието на заповед по чл.67(3) от Наредба №2/22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи. 

- Провеждането на инструктаж за работа и спазването на 

противопожарните изисквания. 

- Спазването на технологичните изисквания и процеси. 

- Състоянието и оборудването на противопожарното табло. При 

възникване на пожар или авария на обекта се ползва сигнализациятаи ще 

се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2/22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи 

Техническият ръководител е пряко подчинен на Ръководителят на екипа. Те си 

взаимодействат непрекъснато и са в постоянна връзка помежду си. Техническият 

ръководител има постоянна връзка както с Ръководителя на екипа , така и с другия 

експертен състав на Изпълнителя. При възникване на проблем относно изпълнението 

на обекта незабавно се сформира експертен екип, който да обсъди и да вземе решение 

за решаването на проблема. 
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Въпроси, които касаят текущата работа на строежа се решават от Техническия 

ръководител. Въпроси , които касаят договорните отношения между Изпълнител и 

Възложител се решават от Ръководителя на екипа. 

 

СПЕЦИАЛИСТ- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

инж. Костадин Найденов 

 

Ключова роля за контрола на качеството на доставените материали и на 

изпълнението на строително монтажните работи, а от там и на качеството на обекта 

като цяло има Специалистът – Контрол на качеството. 

Отговаря за качеството на доставените материали и качественото изпълнение на 

СМР.  

Следи за документите придружаващи доставките /товарителници, сертификати, 

декларации за експлоатационни показатели, протоколи от лабораторни изпитания и др. 

Представя копие от документите за доставки на Консултанта. 

Контролира за правилният състав и състояние на материалите. 

Участва в прегледа и оценката на оферти от доставчици по отношение на 

съответствието на материалите с изискванията на Техническата спецификация. 

Контролира съвместно с техническия ръководител правилната доставка, 

транспорт, разтоварване, складиране и влагане на необходимите за изпълнението на 

обекта материали. 

Води дневник на обекта за доставките и местата на влагане на отделните 

партиди.  

Контактува с лабораториите за измерване и контрол.  

Организира и сътрудничи при провеждането на изпитването на земната основа и 

за достигнати степента на уплътняване. След като бъдат изготвени протоколите от 

изпитването, ги предава на Строителния надзор.  

Специалистът по контрол на качеството извърша контрол на качеството на 

земните работи, монтажните работи по изграждането на водопровода, кофражните, 

армировъчните и бетонови работи и всички останали смр, както и за качеството на 

доставка на материалите и монтажа им. 
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Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ контрол, 

контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол на 

качеството на влаганите материали. 

Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството при 

доставката на материали и изпълнение на строително монтажните работи. 

Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на СМР и 

влаганите в тях материали и продукти. 

Създава и поддържа информационна система за необходимите 

стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на влаганите 

материали и изпълнението на работите. 

Анализира причините за производствената некачествена продукция и предлага 

мерки за отстраняването им. 

При изпълнение на задълженията си  взаимодейства и е в постоянна 

комуникация с Ръководителя на Екипа и Техническия ръководител и специалист 

логистика и доставки. 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД 

инж. Аделина Терзийска 

 

Наред със качественото и навременно изпълнение на строително монтажните 

работи Изпълнителят стриктно ще следи за здравословните и безопасни условия на 

труд, като за целта отговорен ключов експерт е Специалистът по ЗБУТ. 

Основните мерки, действия и задължения , които той ще извършва и 

контролира, така че наред с високото  качество, спазване на междинните и крайния 

срок за изпълнение и при висока ефективност на работа екипът на Изпълнителя да 

работи при безопасни условия в съответствие с всички приложими за това нормативни 

документи са : 

Контролира и изисква правилното прилагане на проекта по ПБЗ. Следи и 

провеждаи инструктажите за работа на работниците и ИТР, проверява и контролира 

носенето на лични предпазни средства, обезопасяването на строителните площадки, 

изправността на ограждащите съоръжения, поставянето на предупредителни знаци и 
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табели, правоспособността на изпълнителите на СМР и др. дейности свързани с 

хигиената и безопасността на работещите и МПС в зоната на строителния обект 

Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд ще е подчинен на 

Ръководителя на екипа. Ще координира всички дейности, свързани със здравословните 

и безопасни условия на труда. Пряко ще отговаря за провеждането на първоначален и 

при необходимост и на последващ инструктаж за здравословните и безопасни условия в 

работна среда на всички вземащи участие и присъстващи на строителната площадка. 

Следи за спазването на тези условия и за носенето на личните предпазни средства. 

 Взема участие при актуализирането на плановете за безопасност и здраве на 

труда по време дейността на строежа. Организира пункта за безопасност и здраве на 

труда с всички необходими му атрибути – пожарогасител, аптечка и подсигурява 

връзката и е в постоянно взаимодействие с РЗИ и пожарна безопасност.  

Следи за спазването на правилата за лична безопасност и надлежно попълва 

всички необходими документи, подсигуряващи безопасната работа. 

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ при взимане на технически и/или организационни 

решения за едновременно или последователно извършване на видовете СМР. 

Организира съвместната работа между строителните екипи, в т.ч. 

подизпълнители (ако има такива) и включените в последствие в работата строители на 

една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира 

техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки 

и професионални болести. 

Координира контрола по правилното и безопасно изпълнение на СМР. 

Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само 

на лица, свързани с осъществяването и контрола на строителството, като всички 

допуснати до строителната площадка ще бъдат предварително инструктирани за 

правилата на безопасност.  

Следи всички допуснати до строителната площадка да са с лични предпазни 

средства (каски, сигнални жилетки и др.) 

Предприема необходимите мерки за минимализиране на риска при различните 

видове СМР съгласно разработените мерки за безопасност.   
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С цел повишаване на ефективността на работата при стриктно спазване 

изискванията за високото качество и сроковете за изпълнение освен основните ключови 

експерти за изпълнение на поръчката Изпълнителят ще мобилизира и допълнителни 

експерти, ангажирани с конкретния обект : 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНИ ЕКСПЕРТИ ОТ ЕКИПА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, които осигуряват вътрешния контрол за изпълнение 

на поръчката и гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията, съответните норми, стандарти и практики и обосновават повишване на 

ефективността при изпълнението на поръчката според организацията на Изпълнителя : 

 

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИСТ  

 

Приема строителната площадка. Проверява и възстановява опорния полигон и 

мрежата от нивелачни репери на обекта. Отговоря за точността на трасирането и 

възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер. 

Въз основа на предадените му репери: трасира обектите и техните характерни и 

подробни точки, отлага осите на съоръженията. 

Той ще осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

съответстващите им нива. Данните ще бъдат представяни, толкова често колкото има 

нужда от това. Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото 

е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.  

Проверява дали съществуващите теренни коти, са верни. 

Правоспособен геодезически екип отговаря за стабилизиране геодезична мрежа 

и  сигнализиране на сервитутните линии. Извършените геодезични работи ще се 

посочват в акта за предаването на строителната площадка. 

Геодезическият екип ще извърши трайно геометрично очертаване на осите и 

геометричните контури на съоръженията, трасетата на водопроводите, всички 

съоръжения, предвидени в проекта. 

Геодезистът ще бъдат пряко подчинен на ръководителя на екипа и непрекъснато 

си взаимодейства с техническия ръководител.  
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Преди започване на основните дейности, Експертите по част „Геодезия“ ще 

извършват геодезически замервания.  

Отговорно ще извършват измервания на всяка изпълнена дейност и ще 

проверява количествата на изпълнените съобразно извършените замервания. При 

наличие на отклонения в количествена насока незабавно уведомява ръководителя на 

екипа.  

Инженерът геодвзист носи отговорност за изготвените геодезически измервания 

и своевременното им попълване и подаване към съответните институции.  

 

КООРДИНАТОР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Ще организира и отговаря за изготвяне на мерки за опазване на околната среда и 

контрол на тяхното изпълнение. Снабдява, изисква и контролира изпълнението на 

работите по отношение на опазването на околната среда. Следи за всички възникнали 

проблеми и взетите мерки на ключовия персонал по отношение на опазването на 

околната среда. 

Следи за спазване на изисквания по отношение на опазване на околната среда - 

спазване на всички нормативни актове на законодателството в Република България в 

тази област.  

Следи за прилагането на ефективни методи за контрол с цел избягване 

складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или 

места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства 

или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи.  

Контролира извозването на строителните отпадъци на определено от 

Възложителя регламентирано за целта депо.  

Следи за спазване на изискванията за опазване на околната среда в съответствие 

със ЗООС и ЗУО.  

Контролира Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на 

дейностите по поръчката, изцяло да е съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. 

 Следи за  осигуряване на опазване на околната среда, чрез създаване на добра 

организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти. 
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Не допуска практики по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта 

места. 

Следи за  извършване на правилно и безопасно депониране на земните маси, 

инертните материали и строителните отпадъци. 

 Следи за рекултивиране, възстановяване и саниране на терени с нарушена 

структура в следствие от строително монтажните работи.  

Организира и контролира  необходимите мерки за опазване на околната среда, за 

осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при 

извършването на СМР преди започване на дейностите и по време на изпълнението на 

строително монтажните работи.  

При изпълнение на строителните дейности взема всички необходими мерки за 

намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда. 

Отговаря за планирането и провеждането на всички мероприятия, свързани с 

аспекти на опазването на околната среда. Упражнява ефективен контрол върху 

състоянието на механизацията и изпълнението на СМР във връзка с опазването на 

околната среда.  

Изпълнява функциите на лице за връзки с обществеността, като поддържа 

контакти, подготвя и придвижва материалите за информираност на населението 

/билбордове, плакати, диплянки и др, както и уведомления на населението за бъдещи 

дейности на Изпълнителя/. 

 

ОТГОВОРНИК МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ /МЕХАНИК/ 

 

Отговаря механизацията, която работи на обекта да е технически изправна и 

снабдена със съответните сигнализации.  

Следи за спазването на правилата за безопасност на работа на механизацията. 

Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на машините 

и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания. 

Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите на 

механизацията. 

Инструктира водачите на механизацията и транспортните средства по 

безопасността на работа и правилната експлоатация на машините. 
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Проверява техническото състояние на машините след работа, определя 

необходимостта от ремонт. 

Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на машините. 

Предава и приема машините за обслужване и ремонт и контролира спазването на 

технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта. 

Осигурява без аварийна и надеждна работа на механизацията. 

Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, 

своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на 

аварии. 

Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на 

ремонтни работи. Участва в съставянето на графици за периодичен ремонт на 

механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване. 

Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и 

изразходвани за ремонт материали, запасни части, детайли, инструменти и др. 

Организира междуремонтното обслужване на оборудването и ремонта на 

оборудването в гаранционен срок. 

Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за 

ликвидирането им. 

Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, обслужващ 

механооборудването. 

Поддържа контакти с местните сервизи за поддръжка на техниката. Следи за 

атмосфрните условия и подготовка на техниката съобразно същите. 

Отговаря работниците, които обслужват и управляват машините да бъдат 

снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника за безопасност, 

указанията на сигналната система, правилата за управление на машините, правилата за 

определено натоварване и допустимата скорост на работа на машините и пр. 

 

НАЧАЛНИК СКЛАД 

 

Отговаря за подготовката и поддържането на подходящи условия за складиране 

на материалите, получава и изписва материали, осъществява входящ контрол 

/съвместно със Специалиста по контрол на качеството/ на постъпващите в складовете 
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материали, поддържа актуална справка за наличието на материали, отговаря за 

своевременното уведомяване при недостиг или липса на някакъв материал, отговаря за 

правилното обозначаване на отделните материали /по вид, партиди и др./ съгласно 

системата за заскладяване на дружеството, отговаря за реда при разходването на 

материали /не изписва материал от нова партида преди да е свършила предходната/, 

отговаря за правилното документиране, връщането на некачествени материали и 

замяната им с качествени.  

Той е материално - отговорно лице. 

 

Наред с експертният ръководен състав на Изпълнителя (намиращ се на обекта), 

отговарящ и контролиращ качеството, срока, безопасността на работа, опазването на 

околната среда и съответствието на изпълнението с изискванията на приложимите 

норми, стандарти и практики и гарантиращ повишване на ефективността при 

изпълнението на поръчката, за изпълнението на договора ще отговарят и експерти, 

които не са постоянно на строителната площадка.  

Това са : 

Останалите специалисти, осигуряващи вътрешния контрол според 

организацията на Изпълнителя, които са от структурата на служителите на 

Изпълнителя, но не са позиционирани постоянно на строителната площадка са : 

 

СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА 

 

Ангажиментите му по отношение подготовката на строителната площадка и 

изпълнението на СМР са следните: 

Участие при разработката и окомплектовката на Предложението за одобрение на 

необходимите материали; 

Участие при разработката на Предложението за одобрение на лаборатории за 

изпитвания; 

Запознава се с производствените бази на производителите във връзка с 

оптимизиране на условията на доставка на материали на обекта и организиране на 

посещение на Инженера/Надзора/ в тях /при желание от негова страна/ за 
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запознаването му с технологията на производство и мерките за осигуряване на качество 

на производителите; 

Участие при подготовката на договори с производители и доставчици и 

изготвяне на график за доставка на материалите и оборудването; 

Уточняване с Възложителя на местата за депониране на земни маси, стр. 

отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; 

Осигуряване на разрешение за достъп до места с ограничен достъп и за 

движение на строителна техника в тези участъци /когато такова се налага/; 

Осигуряване транспортирането на техниката до строителната площадка. 

Осигуряване  доставката  на строителни материали, изделия и оборудване. 

 

ПТО СПЕЦИАЛИСТ 

 

Подготвя и представя на Ръководителя на екипа отчетните документи за 

извършените СМР за одобрение и разплащане от Възложителя. При установени 

пропуски и несъответствия в работния проект организира своевременното решаване на 

проблема. 

Проверява съответствието на количествените сметки с изпълнението на 

строително - монтажните работи, при необходимост изработва подробни количествени 

сметки и анализи на нови СМР, измерва количеството на изпълнените СМР и подготвя 

документите за отчитането на напредъка и заплащането на изпълненото строителство. 

Води дневник на обекта и подготвя актовете за скрити работи, съвместно с 

техническите ръководители, подготвя нарядите за заплащане на работниците, при 

необходимост осигурява технологични предписания или прави справки. 

Специалист ПТО организира и ръководи дейностите по осигуряване 

разработването на оперативно–календарни и финансови графици за проекта, участва в 

изготвянето на междинните и окончателни доклади за напредъка на обекта и  

сертификати за плащане, отговорен е за отчитането на дейностите по проекта, 

необходимото ресурсно обезпечение и съответните разходи за ресурси.  

Участва в изготвянето на ежеседмичните доклади и седмичните отчети, при 

необходимост присъства на координационни срещи с представители на Възложителя 

и/или Надзора. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 

 

Осигурява нормалното функциониране на офиса на Ръководството на обекта, 

създава, предава и получава кореспонденция, отговаря за правилното документиране и 

архивирането на входната и изходна кореспонденция за обекта, подготвя срещи и води 

протоколите на тях, отговаря и архивира цялата документация, свързана с 

изпълнението на Договора за възлагане на поръчката. 

 

ЮРИСТКОНСУЛТ 

 

Ангажиментите му са свързани с подготовката на всички договори и 

споразумения, необходими за организирането на доставки на материали, изделия и 

оборудване, осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав, както и 

обезпечаване на юридическата издържаност на всички други документи, свързани с 

подготовката и изпълнението на обществената поръчка. 

 

ФИНАНСИСТ 

 

Ангажиментите му са свързани с обезпечаване на финансовите условия за 

изпълнение на обществената поръчка - обезпечаване на гаранцията за изпълнение на 

Договора /която се представя от Изпълнителя при подписването му/, съставяне на 

финансовите документи /фактури/ във връзка с финансиране и отчитане на 

строителството, поддържане на необходимите гаранции и застраховки през време на 

изпълнение на договора и др. 

 

Като част от вътрешната организация на Изпълнителя за изпълнение на 

поръчката (описана по – горе) и представляваща : последователност от конкретни 

мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния 

контрол на Изпълнителя при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени 

технически подходи за изпълнение, които освен, че гарантират качественото, 

навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновават повишване на 
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ефективността при изпълнението на поръчката е и организацията на превантивния 

контрол. 

 

Организация на превантивния контрол по отношение запознаване на 

членовете на ръководния екип с нормативните изисквания: 

 

Ръководителят на проекта следва да познава изискванията на ЗУТ, Наредба № 

3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, специализирани 

нормативни актове, обхващащи СМР предмет на поръчката, както и цялата приложима 

нормативна база.  

Отговорникът по контрола на качеството се запознава със Закона за 

техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания при 

оценяване съответствието на строителните проекти, приложимите Регламенти на ЕС и 

всички останали нормативни актове и стандарти, касаещи качеството на материалите и 

задължителните документи, за удостоверяването му. 

Експертът по част "Геодезия" се запознава със действащите нормативи в 

областта на част "Геодезия", ЗУТ, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи и 

всички останали приложими нормативни актове. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве се запознава с последните 

действащи редакции на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба 

№ 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд по време 

на извършване на строително монтажни работи и всички останали приложими 

нормативни актове, технически спецификации и норми по отношение безопасността на 

изпълнение на дейностите предмет на поръчката. 

  Преди започване на СМР няма да остават неизяснени аспекти по отношение на 

предстоящите за изпълнение работи. В случай, че проектите не дават достатъчна 

информация или същата е протиоверичива или несъответства на действителното 

състояние на обекта, ще се изискат указания от проектантите, строителния надзор или 

Възложителя. Ще се познават правата и задълженията, дефинирани в договора, така че 

да не се допуска неспазването им дължащо се на незнание. 
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Организация на превантивния контрол по отношение запознаване на 

членовете на екипа с изискванията на проекта: 

 

Ръководителят на екипа ще познава в детайли целия проект и договора.  

Техническият ръководител ще познават в детайли целия проект. 

Отговорникът по контрола на качеството ще познава  изискванията на проекта и 

договора по отношение на материалите и качеството на изпълнение на СМР. 

Експертът по част "Геодезия" ще познава в детайли проекта по част "Геодезия" и 

останалите проекти. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве ще познава в детайли ПБЗ и 

видовете СМР, които ще се изпълняват. 

 

Механизми за вътрешна организация и контрол на Изпълнителя 

гарантиращи качественото, навременно изпълнение и ефективността при 

изпълнението на поръчката 

 

• Разделение на труда 

 

Различните строителни дейности и процеси в обхвата на поръчката се състоят от 

специфични по своята сложност, трудоемкост и срокове за изпълнение работи, за 

изпълнението на, които се изисква съответната квалификация на влагания труд. 

 Правилното разпределението на задачите между персонала на Изпълнителя, 

което осигурява, за всеки специалист изпълнението на работни операции по сложност и 

тежест, съответстващи на неговата квалификация, се явява предпоставка за повишаване 

производителността на труда и ефективността на работа. При организацията на 

човешкия ресурс за изпълнение на поръчката предвиждаме сформирането на експертен 

екип за управление на дейностите по договора и изпълнителски екипи за изпълнение на 

отделните видове строително монтажни работи. 

В зависимост от етапа на работата и спецификата на работите по отделните 

подобекти и съоръжения, съгласно Организацията на Изпълнителя и квалификацията 

на работната ръка сме разделили изпълнението на дейностите на следните 

специализирани изпълнителски строителни екипи по етапи, подобекти и съоръжения: 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ЕКИПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА :  

 

В ЕТАПИТЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА 

ТЕХНИКАТА И ПЕРСОНАЛА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И НАПРАВАТА И 

ДЕМОНТАЖА НА ВРЕМЕННОТО СЕЛИЩЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО : 

 

• Специализиран строителен екип : мобилизация и демобилизация 

 

В ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ ПО ПОДОБЕКТИ: 

 

За Подобект Външни водопроводи:  

 

Външни водопроводи - строителни работи 

• ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ 

• ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 

• ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

• ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА 

• ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ 

Външни водопроводи - монтажни работи 

• ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ 

• ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ 

• ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА 

• ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 

П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ 

Съоръженията към външните водопроводи са : 
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- Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част 

- Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част 

- Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1 

- Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

На тези съоръжения работят следните специализирани строителни екип : 

• ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ  

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

• ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

• ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

• ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 

• ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 

• ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

• ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 

• ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 

• ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 

 

За подобект : Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400мЗ 

• ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ 

• ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП 
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• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

• ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

• ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ 

• ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 

• ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ 

• ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 

• ЕКИП ПЛОЧНИЦИ 

• ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

• ЕКИП МАЗИЛКИ 

• ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 

• ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР 

• ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА 

• ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП 

• ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

• ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ 

• ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ 

• ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ 

 

Освен това в зависимост от необходимостта и спецификата на всички видове 

работи в изпълнителските строителни екипи ще работят висококвалифицирани и 

опитни специализирани работници, всеки изпълняващ конкретни задачи в екипа, в 

който работи : 

 

Видове работна ръка за изпълнение на поръчката, според тяхната 

специалност: 

 

• Пътен работник 

• Монтажник на ВиК мрежи и съоръжения  
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• Електротехник 

• Общ работник 

• Изкопчия 

• Работник укрепване  

• Кофражист 

• Бетонджия 

• Арматурист 

• Работник метални конструкции 

• Работник замазки 

• Работник хидроизолации 

• Бояджия 

• Монтажник врати 

• Работник вентилация 

• Мазач  

• Монтажник скеле 

 

Разпределението на специализираните строителни екипи и тяхната 

окомплектовка с работна ръка и механизация сме описали подробно  в т. „Генерален 

подход по организация на обезпечаване на необходимите ресурси /механизация и 

работна ръка/ за качественото и срочно изпълнение на обекта. 

На първоначален етап ще се уточнят лицата, които отговарят за изпълнението на 

Договора, както от страна на Изпълнителя, , така и от страна на Възложителя. Това ще 

спомогне за улесняване на комуникацията, координацията и взаимодействието между 

страните по договора и подобряване на отчетността. 

От страна на Изпълнителя обектът ще се ръководи от Ръководителят на екипа, 

който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение на всички дейности по 

договора, отчитането и предаването им на Възложителя, комуникацията с Възложителя 

и спазването на неговите изисквания. Ръководителят на екипа на Изпълнителя отговаря 

и за редовното докладване за напредъка на изпълнението по договора. 

 

• Съгласуваност 
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Изпълнението на строително монтажните работи ще става при точно определена 

строга технологична последователност и срокове за изпълнение, съгласно работната 

програма и график за изпълнение на обекта. За да се осигури ритмичното изпълнение 

на всички строително монтажни работи те ще протичат съгласувано помежду си. 

Механизмът на съгласуваност на труда се състои в обвързването на изпълнението на 

различните СМР в съответствие с тяхната технологична последователност по темпове и 

време така , че да се осигури непрекъснатост и ритмичност на работния процес и 

равномерна заетост на изпълнителските екипи, а от там и повишаване на 

ефективността на работа. Неспазването на този принцип води до престои на техника 

и работна ръка, намаляване на производителността на труда  удължаване на срокове за 

изпълнение на отделни СМР, а от там и на срока за изпълнение на обекта като цяло. 

 При изпълнението на обекта ще се поддържат активни организационни връзки и 

ще има постоянна комуникация и взаимодействие между отделните изпълнителски 

екипи, експертния персонал и Ръководителят на екипа на Изпълнителя , а също 

така и с Надзора и Възложителя.. 

 

• Сътрудничество 

 

Обединението на усилията на всички членове на екипа за изпълнение на 

поръчката, както и активно сътрудничество с представителите на Възложителя, 

Надзора, контролните органи, институции и експлоатационни дружества, оказва 

влияние върху повишаване на ефективността на работа и успешно завършване на 

обекта при високо качество и в необходимия срок за изпълнение. 

 

В процеса на изпълнение на договора Изпълнителят ще се придържа към 

организационната схема на изпълнение на  поръчката налагаща отношения на 

непрекъснато взаимодействие, субординация и координация между основните 

заинтересовани страни по договора : Възложител, Строителен Надзор и Изпълнител. 

Освен с основните заинтересовани лица по договора Изпълнителят ще има 

взаимоотношения и с други заинтересовани страни , като : производители и доставчици 

на материали; местни и държавни институции и дружества; ВиК дружество, 
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Електроразпределително дружество, интернет доставчици; живущите и временно 

пребиваващите в района на строителство и др. 

Съществуват рискове от допустими варианти на прекъсване /или недостатъчно 

съдействие/ на процеса на комуникация и координация, контрол и взаимодействие 

между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. 

Управлението на риска е основен фактор от вътрешната организация на 

Изпълнителя, който осигурява вътрешния контрол при изпълнението на поръчката 

гарантиращ навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите 

към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишване 

на ефективността при изпълнението на поръчката. 

Тук ще разгледаме основните рискове в този смисъл, както и мерките , които ще 

предпиемем за предотвратяване и отстраняване на последиците от от тези рискове. 

 

Управление на риска: 

 

 Превантивният контрол цели в максимална степен да се предвидят всички 

възможни рискове и да се предприемат превантивни мерки за недопускане на 

изоставане от графика или превишаване на договорната цена или некачествено 

изпълнение. Акцентът при превантивния контрол попада върху подготвителните 

дейности преди започване на същинските СМР (за което е отговорен мениджмънта на 

Изпълнителя), но превантивен контрол ще се осъществява и непосредствено преди 

започване изпълнение на различните видове СМР (за което носи отговорност 

ръководителя на екипа).  

 

Същност на риска: 

 

 Като обществена категория рискът представлява събитие,  което може да стане 

или не. В случай на изпълнение на такова събитие са възможни три икономически 

резултата: отрицателен,  нулев и положителен. 

 Рискът и неопределеността са две различни неща,  които се припокриват до 

известна степен. Рискът е свързан със ситуация,  в която един проект има няколко 

възможни алтернативни решения,  представени чрез система от показатели,  за които се 
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знае възможното развитие на всеки един от тях,  изразено чрез тяхната стойност и 

вероятността за реализацията им. Сумата от вероятностите на всички алтернативни 

решения за всеки показател е единица.  

 С отдалечаването във времето влиянието на случайните фактори се засилва и 

настъпва промяна в условията,  които влияят върху стойностите на показателите за 

всеки вариант с непредсказуеми резултати. Тогава настъпва ситуация,  при която не 

съществува възможност да се предвиди вероятността за реализиране на предвидените 

резултати. В този случай е налице ситуация на неопределеност. 

 Рискът може да се управлява,  т.е. да се използват различни методи,  

позволяващи в определена степен да се прогнозира настъпването на рисковото събитие 

и да се вземат мерки за снижаване на степента на риска. 

 Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното 

управление на инвестиционния проект.  

 Известно е,  че всеки един проект е динамичен и е свързан с непрекъснат преход 

– във време,  пари,  участници,  следователно винаги съществува определен риск,  

който е необходимо да бъда управляван. 

 Рискът при проекта е свързан със събитие или условие,  което с появяването си 

може да предизвика положителни или отрицателни последствия за проекта. 

  Възможностите за съществуване на риск при реализацията на проекта са най-

различни:  

- закъсняло включване на нов участник в проекта; 

- неподготвени кадри; 

- слаба управленска практика; 

- силно влияние на външни участници; 

- рязка промяна на социалната или икономическата ситуация в страната; 

- промяна на основни стратегически документи и др.  

 Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на 

проекта,  така и във възможностите за неговото подобряване. 

 Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били 

идентифицирани и анализирани при реализацията на предишни проекти. За тях е 

възможно директното разработване на стратегия за управление на риска.  
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 Изпълнителят има опит в реализирането на подобни инвестиционни проекти и 

възприема риска като възможна заплаха,  но и като условие за възможен успех.  

 За да се гарантира успех при реализацията на проекта,  цялата информация,  

свързана с риска във Сдружението е ориентирана към проекта. Управлението на риска 

в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране и предприемане 

на мерки по отношение на риска в проекта. 

 Целта на управлението на риска е да увеличаваме до максимална степен 

вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална 

степен вероятността за отрицателно. 

 

Основна класификация на риска: 

 

 Класификацията на риска позволява точно да се определи мястото на всеки риск 

в тяхната обща система. Тя създава възможност за ефективно прилагане на съответни 

методи за управление на риска. На всеки риск съответства подходяща система от 

начини за неговото управление. 

 Рисковете могат да се разделят на две групи – чисти и спекулативни в зависимост 

от възможния резултат на рисковото събитие. 

 Чист риск означава възможност за получаване на отрицателен или нулев резултат. 

Към този риска спадат следните видове: природно-естествен; екологичен; 

политически; транспортен; част от стопанските рискове (имуществен,  

производствен,  търговски). 

 Спекулативните рискове се изразяват във възможността за получаване на 

положителни и на отрицателни резултати. Към тях се отнасят: финансовите рискове,  

които са част от финансово-стопанските рискове. 

 Рисковете могат да бъдат систематични и несистематични. Това деление е в 

зависимост от непрекъснатото или променливо присъствие на рискове в процеса на 

осъществяване на определена дейност. 

 

Идентифициране на риска: 
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 Идентифицирането на риска е интерактивен процес на установяване на онези 

параметри,  чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните 

характеристики на проекта – цел,  обхват, очаквани резултати,  срок,  бюджет,  

качество,  съответствие с националните приоритети,  ефективност и др. 

 Идентификацията на риска е първият етап в процеса на управление на риска. 

Правилното идентифициране на риска предопределя ефективността на целия процес на 

управление на риска. Изплнителят се стреми да успее да идентифицира всички загуби 

или печалби, пред които е изправен проекта, тъй като неоткритите и неизяснени 

рискове остават неуправляеми. Неспособността да се идентифицират потенциални 

печеливши рискове е също толкова неблагоприятна,  както да не се идентифицират 

рискове,  свързани със загуби. Пропускането на благоприятни възможности,  които се 

търсят в проекта,  е проблем,  равностоен на понасянето на загуби. 

 

 Методите, които използваме за идентификация на риска се разделят на два 

основни вида: 

методи за експертна оценка - прилагат през целия жизнен цикъл на проекта и се 

основават на прилагане на опит от предишни реализирани проекти и анализи:  

методи за физическа идентификация - основават се на прилагане на конкретни 

стойности,  получени в етапа на същинската реализация на проекта: 

- попълване на анкетни карти; 

- физическа инспекция на изпълнението на проекта; 

- изследване на финансовите документи; 

- изследване на информационните потоци в проекта; 

- изследване на договорите; 

- изследване на статистически данни за загубите; 

- изследване на избегнати инциденти; 

- взаимодействие с организацията. 

- идентификацията на риска в начален етап на реализация на проекта се извършва 

чрез методите на експертна оценка. 

 

Качествен анализ на риска: 
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 Качественият анализ на риска се състои в определяне на вероятния начин на 

промяна на идентифицираните рискови променливи. Този анализ е задължителен. 

  Методите за неговото извършване са три: 

- разработване на дърво на вероятните решения; 

- матричен метод; 

- статистически метод. 

 

Количествен анализ на риска: 

Количественият анализ на риска се свързва със задаване на стойности на 

параметрите, дефинирани в качествения анализ. 

 

 Количествен анализ на продължителността на една работа (проекта): 

 Основната дейност преди реализацията на проекта е разработването на оферта,  на 

база цялата техническа документация и проект. Тази дейност може да бъде 

идентифицирана като рискова. Следва да бъде направен качествен анализ,  т.е. да се 

каже статистически как би изглеждало неговото изпълнение във времето.  

 Експертната оценка показва, че най-възможното статистическо разпределение е 

постоянното разпределение. Количественият анализ на риска в този случай се свързва 

със задаването на две стойности: вероятната минимална и вероятната максимална 

стойност. Тези две стойности могат да бъдат регламентирани в условията към 

договора за изпълнение на проекта.  

 

 Количествен анализ на стойността на една дейност от  графика: 

 Експертната оценка показва, че когато се определя статистическо разпределение 

на рискова стойност, най - приложимо е кумулативното разпределение. Причината е, че 

в най-честия случай се наблюдава покачване на цените,  независимо дали то е с 5% за 

цялата година или с 5% за месец.  

За големите инвестиционни проекти оценката на риска се извършва на ниво 

обвързани с технологична или организационна последователност работи или 

самостоятелни работи. 

 

Оценка на риска: 
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 Количественият анализ на риска се свързва със задаване на стойности на 

параметрите,  дефинирани в качествения анализ. 

 

 Оценка на риска за продължителността: 

 Оценката на риска за продължителността дава границите във времето,  в които е 

възможно да се изпълни най - кратко или най - дълго проектът. Съответствието между 

постоянната продължителност, получена от графика и диаграмата на оценката на риска 

на продължителността показва степента на риск и сигурност,  които се изменят. 

 

 Оценка на риска за стойността: 

 Оценката на риска за стойността дава представа за това доколко изчисленият 

бюджет на проекта е рисков или сигурен. Оценката на риска на стойността се получава 

като променливите,  които формират стойността на проекта, ако са идентифицирани 

като рискови,  се подлагат на качествен и количествен анализ и се изчисляват голям 

брой възможни стойности на проекта. 

 Оценката на риска няма да служи като повод за изкуствено завишаване на 

бюджета на проекта. 

 

Оценка на риска за ефективността: 

 Оценката на риска за ефективността се извършва по аналогичен начин,  като се 

получава диаграма на вероятните парични средства като полза от проекта,  която се 

сравнява с получените по детерминиран път ползи и се оценява доколко направените 

изчисления са приемливи (сигурни) или е необходима корекция. 

 

Определяне допустимото ниво на риск:  

 Определянето на допустимото ниво на риск се извършва в зависимост от 

спецификата на проекта.  

 

 Класификацията на рисковете е следната: 

- малък риск - риск в интервал от 0 до 5%; 

- умерен риск – риск в интервал от 5 до 15%; 

- приемлив риск – риск в границите от 15 до 25%; 
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- краен възможен риск,  който може да бъде допустим – риск в интервала от 25 до 

30%; 

- недопустим риск – риск,  по-голям от 30%. 

 Определя се в кой интервал попадат оценките на риска на продължителността и 

стойността и в зависимост от това се определят съответните мерки, които ще бъдат 

предприети. 

 

Управление на риска: 

 Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с 

цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и 

одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта,  

надвишаване бюджета на проекта,  отклонение от обхвата и др.).  

 

 Тези процеси, които се наричат още “управленски процеси” са следните: 

• определяне на факторите на влияние – анализ и оценка на тези фактори,  които 

могат да предизвикат промяна в елементите на проекта; 

• идентифициране на риска – определяне и документиране на онези променливи,  

характеризиращи основните елементи на проекта,  за които има възможност да 

настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори; 

• качествен анализ на риска – определяне на вероятния начин на промяна на 

идентифицираните рискови променливи; 

• количествен анализ на риска – задаване на количествени стойности на 

извършения качествен анализ; 

 

 Оценка на риска – извършва се на две нива: 

▪ свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта – извършва се от 

гледна точка на управлението на рамките на планираните времетраене и бюджет; 

▪ свързано с изчислената ефективност на проекта – конкретен количествен 

измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект,  

при другите видове ефективност – социална,  културна,  образователна и др. 

оценката на риска се извършва чрез качествени измерители; 
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▪ определяне допустимото ниво на риск – прилагане на процедури и техники за 

увеличаване на възможностите и намаляване на препятствията пред обектите на 

управление; 

▪ мониторинг и контрол на риска – извършване на постоянен контрол на 

идентифицираните рискови дейности,  откриване на нововъзникнали такива,  

изпълнение на планираните дейности по отношение на риска. 

 

Мерки за поемане на риск:  

 Когато изпълнението на проекта се реализира в рамките на одобрения план не са 

необходими коригиращи действия. В случай на несъответствие между фактическото 

изпълнение и планираното е необходимо предприемане на коригиращи действия. 

 Коригиращите мерки,  които ще се предприемат е задължително да бъдат 

известни на етап “планиране”. 

 

 Организационни противорискови фактори. Включват целия комплекс от пет 

елемента:  

- управленски; 

- административни; 

- планови; 

- оперативно-организационни; 

- стимулационни.  

Целият този комплекс от подфактори може да улесни и да стимулира вземането 

на обосновани решения за управление и подобряване на инвестиционни проекти или 

обратно – да ги затормози. Тези подфактори зависят предимно от качествата и 

уменията на мениджърския екип. Резултатите от тези подфактори оказват решаващо 

влияние върху дейността на изпълнителите с провежданите от мениджърите 

организационни мероприятия. Те спомагат за намаляване на рисковете. 

 

Методи за въздействие на риска: 

Това,  което включваме в управление на риска на първо място означава замяна 

на едни рискове, върху които не можем да въздействаме с други, върху които имаме 
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възможност да въздействаме, да ги разкриваме, да не допускаме, да ограничаваме и 

ликвидираме последиците. 

 

Четири метода за въздействие на риска: 

- Избягване на риска – да се откажем от дейности – това е радикален метод, но ние 

сме обречени да рискуваме; 

- Препредаване на риска – това е типичен, класически метод – застраховане 

/докато избягването е избягване на причините,  то прехвърлянето е неутрализация 

на последиците/; 

- Ограничаване на риска – свързано е със създаване на условия, които са в пълно 

съответствие с природните и обществените закони. Води до състояние на 

безопасност, а това означава да се унищожи всякаква неопределеност, а 

абсолютна такава няма. Безопасността е състояние, при което в ограничено 

пространство и интервал от време е на лице отсъствие на възможности за 

случване на ограничен брой нежелани събития,  затова се използва термина – 

здравословни и безопасни условия на труд. Безопасността е относително 

състояние. Ограничаването изисква много ресурси,  както и прехвърляне; 

- Съкращаване на риска – насочено е към причините – метод за неутрализиране на 

негативните последици. 

 

Избор на метод за въздействие на риска: 

- Нормативна прогноза, която свързва настоящето с бъдещето с евентуално 

събитие и последиците от него. На етапа на планиране на проекта – метод или 

комбинация за въздействие върху риска. Изборът на метод е много важен, 

защото той служи като еталон с който сравняваме нашата дейност и откриване 

на несъответствие. Отстраняването чрез установяване на несъответствие – 

контрол върху риска.  

- Регистрация и отчетност – особено важен елемент, при управлението на 

проекти. Отчетността е инструмента, който удостоверява до каква степен всеки 

е изпълнил свойте задължения, което позволява справедливото разпределение на 

блага, права и отговорности. 
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 При риска от особена важност е, тогава когато има последици свързани с човешки 

и имуществени щети да има необходимите данни, облечени в процесуална форма, 

доказателствени свойства.  

 

 Технология на управление на риска: 

 Технологията на управлението на риска в инвестиционните проекти показва 

логичната последователност на изпълнението на всички описани стъпки в блок - 

схемата. 

 Тъй като управлението на риска е интерактивен процес, който се реализира в 

жизнения цикъл на проекта, контролът се свързва с повтарянето на всички описани в 

представената технология дейности през определен от участниците в проекта интервал 

от време. 

 Във фаза “планиране”, след като бъде оценен рискът, се планират съответните 

мерки за поемането на съществуващия риск. Контролът се осъществява като се оценява 

степента на неутрализиране на отрицателния риск при изпълнението на планираните 

мерки. 

 Във фаза “същинско изпълнение” контролът се осъществява като планираните 

мерки се изпълняват и се предприемат и допълнителни, ако е необходимо. 

 Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни 

методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други 

изпълняват единични стъпки. Прилагането на тези методи е свързано с анализ на 

техните положителни и отрицателни страни и избор на най - добрия или съчетание от 

тях. 

 Фактори на влияние, които влияят върху проекта, могат да бъдат разделени 

на три основни групи: 

• външни за дружеството фактори,  които косвено влияят върху проекта; 

• вътрешни за дружеството фактори,  които влияят пряко върху реализацията на 

проекта; 

• вътрешни за проекта фактори,  чието влияние има най-силно за проекта 

значение. 
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Схема на технологията на управление на риска: 
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План за управление на риска, като част от организацията на Изпълнителя за 

вътрешен контрол за качественото и навременно изпълнение на поръчката и 

првдпоставка за повишаване на ефективността: 

 

Отношение към риска на заинтересованите лица: 

 Изпълнителят много добре осъзнава необходимостта от управление на риска, 

която е продиктувана от несигурността на бъдещето и вероятността ситуацията, която е 

налице да се промени в процеса на функциониране и развитие на организацията.  

Тук можем да дефинираме ситуация, от която произтичат рисковите събития,  

налагащи приемане на план за управление на риска,  а именно запазване пазарните 

позиции на Изпълнителя, спазване на декларираните срокове при високо качество на 

изпълнение, с минимален дискомфорт на живущите в района на изпълнение на 

строително монтажните работи и изпълняване на изискванията на Възложителя. 

 

 Групите заинтересовани лица. Всяка от тези групи се ръководи от различни 

интереси по отношение на рисковия проблем: 

 

Освен основните заинтересовани страни при изпълнението на договора , а именно 

Възложител, Консултант и Изпълнител (описани подробно по – горе), при 

изпълнението на поръчката , от гледна точка на рисковете съществуват различни групи 

заинтересовани лица всяка от които е водена от конкретни интереси по отношение на 

рисковете. 

• Управителите на фирмите: максимална печалба и възвръщаемост на 

инвестирания капитал; 

• Мениджърите: максимален доход и други привилегии, висок темп на растеж на 

фирмите, максимален обем на продажбите (оборота) и др.; 

• Останалия персонал: високи работни заплати, сигурна заетост, добри условия 

на труд и др. 

• Клиентите: ниски цени,  високо качество на продукцията; 

• Доставчици: голям обем на поръчките, дългосрочни договори за доставка; 
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• Държавата на централно и местно равнище: висок облагаем доход,  

откриване на нови работни места,  опазване на околната среда и др. 

• Финансиращи институции: сигурност на плащанията на лихви и главници; 

• Население: висока надеждност и качество на изпълнение, опазване на околната 

среда,  подобряване на инфраструктурата в района и др. 

 

Политика по управление на риска: 

 

Политиката по управление на риска е процес, който може да се раздели на 

следните етапи: 

• Определяне на рисковете,  които могат да възникнат в процеса на изпълнение на 

проекта и определените за постигане цели; 

• Оценка на вероятността за настъпването им и тяхното евентуално влияние;  

• Анализ на ситуацията;  

• Набелязване на мерки и контролни дейности за ограничаване на рисковете; 

• Задължително се регламентира текущото наблюдение върху процеса на 

управление на риска и възможността за актуализирането му при необходимост; 

• Мениджмънта на Изпълнителя идентифицира и измерва всички рискови 

фактори, свързани с дейността на Сдружението,  след което се измерва нивото 

на риска и на тази база се взимат решения за лимити,  толерантност и 

управление на съответните рискове. 

 

Организация на Изпълнителя по управление на риска: 

 

Мениджмънта на Изпълнителя  взема решения относно организацията и начина 

на изпълнение на програмата по управление на риска.  

Определят са в детайли: 

• Действията, които ще се предприемат за управлението на риска - след 

анализиране на ситуацията се определят рисковите събития, степента на тяхната 

значимост и влияние върху дейността на  Изпълнителя, вероятността за тяхното 

проявление и се вземат решения за адекватно действие; 

• Изпълнителите на действията – висшият мениджмънт на  Изпълнителя; 
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• Разпределението на отговорностите - в изпълнението на политиката по 

управление пряко отговорен е мениджмънта, а косвено участват заетите в 

строителството – ръководители проекти и техн. ръководители. 

 

Сред основните отговорности на управленския екип по управлението на 

риска са : 

 

- Разработване и внедряване на системата за управление на риска. 

- Организиране работата по правилно провеждане на приетата политика по 

управление на риска. 

- Вземане решения за кадрово, материално-техническо и методическо осигуряване 

на дейностите по управление на риска  

- Изготвяне и анализиране на ежеседмични и ежемесечни отчети с цел оценка на 

риска. 

- Извършване на първоначална и текуща проверка на методите за оценка на риска и 

прави предложение за актуализиране или усъвършенстване на правилата за 

управление на риска и на лимитите и ги внася за  одобрение  

- Контролиране на входящите данни, необходими за оценка на риска съгласно 

приложим метод за достоверност и достатъчност. 

- Извършване на ежедневно планиране, наблюдение, управление и контрол на 

рисковете. 

- Изготвяне доклади за състоянието на риска и същите се внасят за разглеждане, 

обсъждане и приемане на общо събрание. 

- Извършва постоянен контрол на спазването на установените лимити. 

 

Действия по справяне с риска: 

 

 В екипа на Изпълнителя се извършват следните дейности за справяне с рисковите 

събития, с цел намаляване на риска или редуциране и елиминиране на негативните 

последствия: 

- назначаване на отговорник по изпълнение на програмата по справяне с риска; 
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- определя се срокът за изпълнение на програмата. Тъй като определените като 

основни за Изпълнителя рискове зависят в голяма степен от външни фактори, то 

срокът за изпълнение на програмата по справяне с рисковите събития не може да 

бъде точно определен. За всеки конкретен случай ще бъде определен разумен 

период от време за изпълнение. 

 

ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ КАСАЕЩИ ПРОЕКТА - МЕРКИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО ИМ И КОНКРЕТНИ И АДЕКВАТНИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПИЛ РИСК 

 

Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от 

графика, закъснение за окончателното приключване): 

 

Забава при стартиране на работите: 

Закъснение в началото на започване на работите, поради забава в 

приключване на работите в подготвителния етап: 

 

Вероятност да се случи закъснение на началото на започване на работите: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:  

- Професионализмът и работата на подобни обекти на Изпълнителя гарантира 

успешното приключване на дейностите в подготвителния етап  и безпроблемното 

стартиране на строителните дейности; 

- Абсолютно познаване на проекта и технологията на изпълнение  на строително 

монтажните работи от ръководния  технически екип; 

- Синхронизирана комуникация между изпълнител, възложител и консултант  по 

отношение на издаваната строителна документация и спазването на сроковете по 

наредбите; 

- Подготовка и зареждане на обекта с необходимата по работната програма  

строителна техника; 

- Откриването на обекта и даването на строителна линия да е съобразено с 

климатичните условия към момента на започване на строителните работи; 
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- В екипа, ръководещ изпълнението на обекта да присъстват специалисти и 

технолози, запознати със спецификата на обекта и с богат професионален опит 

при изпълнение на аналогични обекти; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Професионализмът и работата на подобни обекти на Изпълнителя гарантира 

успешното приключване на дейностите в подготвителния етап и безпроблемното 

стартиране на строителните дейности. 

- В случай на забавяне началото на започване на работите с цел спазване на графика и 

срока на поръчката има съответния допълнителен ресурс от техническо оборудване, 

материали, суровини и работници достатъчно, че  да  подсигури и организира още 

бригади за работа както и удължаване на работния ден чрез въвеждане на 

двусменен режим на работа. Изпълнителят разполага с допълнителна техника и 

персонал повече от необходимото за изпълнение на поръчката. 

 

 Продължителни неблагоприятни климатични условия и природни 

катаклизми – наводнение, застудяване, ураган и др., които за продължителен 

период да възпрепятстват или затруднят движението на хора,  оборудване и 

техника и автомобили до строителната площадка: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места при неблагоприятни климатични условия; 

- Строителят своевременно информира работещите на строежите,  за които отговаря,  

за очаквани резки промени в климатичните условия; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР. 
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Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от бедствието; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство и след разрешение на Строителния надзор, компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР. 

 

 Неблагоприятни атмосферни условия за твърде дълъг период, при условия 

извън форсмажорните обстоятелства. 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места при неблагоприятни климатични условия; 

- Строителят своевременно информира работещите на строежите,  за които отговаря,  

за очаквани резки промени в климатичните условия; 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Изпълнението на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж,  силен дъжд и/или 

вятър,  гъста мъгла,  през тъмната част на денонощието или при прекъсване на 

изкуственото осветление и др.; 
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- Изпълнение само на работи при които атмосферните условия не застрашават 

живота и здравето на персонала и не се отразяват на качеството на СМР; 

- Предприемане на мерки за осигуряване на добро качество на извършваните СМР; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от бедствието; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство и след разрешение от Строителния надзор,  за предотвратяване или 

компенсиране на забава в изпълнението на СМР. 

 

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:  

 Доставка на некачествени материали не по вина на Изпълнителя: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Доставяне на материали от доставчици, за които Изпълнителят е сигурен, че 

доставят качествени материали и са предварително одобрени; 

- Проверка на доставяните материали за качество, годност и съответствие на 

проекта, техническите спецификации и изискванията на Възложителя;  

- Предвиждане на вариант за незабавна доставка на материали от друг доставчик;  

- Внедрена и действаща система за контрол на качеството; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор; 

- Връщане на материалите несъответстващи на изискванията за качество и годност 

и замяната им с нови; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 
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предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Аварии на използваната механизация и оборудване, въпреки спазването на 

изискванията за техническо обслужване и поддръжка: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Непрекъснато обновяване на машините; строго спазване на инструкциите за работа 

с дадена машина; периодични прегледи; наличие на екип за отстраняване на 

повреди 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Оценка на аварията; подмяна на авариралата част; при невъзможност за бързо 

отстраняване на проблема машината се подменя с друга (под наем или собствена) 

 

 Настъпило пътнотранспортно произшествие, настъпило извън района на 

строителната площадка, с транспортна техника на Изпълнителя, изпълняваща 

дейности свързани с обекта (доставка и транспорт на материали,  отпадъци и 

др.): 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Ефективна политика за подбор на кадрите; 

- Ежедневно инструктиране на водачите на транспортна техника за спазване на 

правилата за движение; 

- Планиране на безопасни за движение маршрути; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на  Възложителя; 

- Предприемане на срочни мерки за привеждане на пострадалото транспортно 

средство в състояние за работа или за подмяната му с аналогично; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Преместване на регламентираните депа за извозване на строителни и 

битови отпадъци на места значително отдалечени от предвидените депа при 

започване на СМР: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително планиране и договаряне на резервни депа за извозване на 

строителни и битови отпадъци, в близост до предвидените;  

- Предварително осигуряване на терени, собственост на Възложителя или 

Изпълнителя (по споразумение) за евентуално организиране на временни депа за 

извозване на строителни и битови отпадъци; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 
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решаване на проблема; 

- Осигуряване на резервни депа за извозване на строителни и битови отпадъци, в 

близост до предвидените или организиране на временни депа, на терени, 

собственост на Възложителя или Изпълнителя (по споразумение);  

- Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване на строителни и 

битови отпадъци; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Извършване на процесуално–следствени действия от страна на органите 

на МВР, Следствие и Прокуратура на територията на строителната 

площадка, вследствие от което временно е прекъснат достъпа до нея: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, към които достъпът не е прекъснат; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 
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изпълнението на СМР. 

 

 Закъснение изпълнение на обекта, вследствие на предоговаряне и забавени 

доставки поради замяна на предвидени материали с по-качествени и по-изгодни: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради нарушен ритъм на доставка 

на материали, вследствие рязко повишаване на цените на основни строителни 

материали, в резултат от шоково поскъпване на основни суровини и горива на 

световния пазар: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 
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- Предварително осигуряване на средства – собствен капитал или кредитни линии за 

временно покриване на разликите в цените,  с цел предотвратяване на прекъсването 

на СМР; 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали; 

- Предварително сключване на договори с доставчици със срок равен на срокът на 

договора на Изпълнителя по настоящата процедура. 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

- Срочно осигуряване на средства и възстановяване на обичайния режим на доставки; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на недостиг на 

материали, поради неспазване на договорения срок за производството 

(доставката) им от страна на производителя (доставчика) или прекратяване на 

дейността, несъстоятелност или ликвидация на основен производител или 

доставчик на материали: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на оборудване, 

техника и материали; 

- Предварително осигуряване на резерв от материали за временно покриване на 

необходимостта от тях, с цел предотвратяване на прекъсването на СМР;  
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- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Срочно осигуряване на друг производител или доставчик на материали, или 

заместването на предвидените материали с аналогични по вид и качество;  

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са зависими от този вид материали; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава:  

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на сериозна повреда на 

основно оборудване, за ремонта на което е необходима подмяна на основна част, 

която липсва на пазара или срокът на доставката й е твърде дълъг: 

  

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварителен подбор на качествена и годна техника и оборудване;  

- Внедрена и действаща система за контрол на качеството; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Предприемане на мерки за решаване на проблема; 

- Срочна подмяна на повреденото оборудване, с аналогично по вид и 
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характеристики; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са зависими от този вид оборудване;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на увреждане на 

материали, техническо оборудване и изпълнени СМР, в резултат от нечии 

умишлени или непредпазливи действия: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Ограничаване на достъпа до обекта на всички лица, освен на тези, които имат 

право на достъп; 

- Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри; 

- Съхраняване на материалите и техническото оборудване в охраняеми помещения 

и места, за да се избегне тяхното увреждане; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Срочна доставка на нови материали; 

- Предприемане на срочни мерки за привеждане на увреденото техническо 

оборудване в състояние за работа или за подмяната му с аналогично;  

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване 
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на щетите и компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на възстановяване на 

нанесени в резултат от нечии умишлени или непредпазливи действия щети 

върху вече изпълнени и приети от Възложителя СМР: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Предприемане на срочни мерки за възстановяване на щетите;  

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване 

на щетите и компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на спиране на СМР от 

оторизиран орган, поради евакуация и ангажиране на персонал за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи или обявено 

бедствено положение: 

 

Вероятност да се случи: малка 
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Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди 

започване на изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;  

- Предварително осигуряване на резерв от технически и човешки ресурси за 

временно покриване на необходимостта от тях, с цел предотвратяване на 

прекъсването на СМР; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, в които СМР не са спрени; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване 

на щетите и компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност 

на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, 

вследствие на злополука: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на мерки за безопасни и здравословни условия на труд; 

- Ежедневно и надлежно инструктиране на персонала за правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд; 



106 of 666 
 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна 

част от персонала, вследствие болест при официално обявени вирусни епидемии: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на мерки за профилактика на персонала; 

- Осигуряване на необходимите лекарствени препарати и ваксини с цел ограничаване 

на въздействието на епидемията; 

- Временно спиране на работата,  ако е необходимо; 

- Промяна на работното време 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Вземане на мерки за лекуване на болните; 
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- Ограничаване на достъпа на външни лица и на болни до строителната площадка; 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на 

СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност 

на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, 

вследствие на заболяване: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на профилактични мерки за опазване на здравето на персонала; 

- Планиране на мерки за своевременно осигуряване на медицинска помощ; 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 
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 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност 

на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, 

вследствие на психическо увреждане: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на профилактични мерки за опазване на здравето на персонала; 

- Планиране на мерки за своевременно осигуряване на медицинска помощ; 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

- Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 
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 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради трайна нетрудоспособност 

на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, 

вследствие на злополука: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на мерки за безопасни и здравословни условия на труд; 

- Ежедневно и надлежно инструктиране на персонала за правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта,  поради трайна нетрудоспособност на 

един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал,  

вследствие на заболяване: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 
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- Планиране на профилактични мерки за опазване на здравето на персонала; 

- Планиране на мерки за своевременно осигуряване на медицинска помощ; 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на 

СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради трайна нетрудоспособност 

на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, 

вследствие на психическо увреждане: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Планиране на профилактични мерки за опазване на здравето на персонала; 

- Планиране на мерки за своевременно осигуряване на медицинска помощ; 

- Постоянен контрол от страна на строителя,  строителния надзор и инвеститорския 

контрол за спазване на нормативните изисквания и инструкциите за безопасност и 

здраве; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 
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Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Срочно наемане на допълнителен или нов персонал,  който да замени липсващия; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради възникване на непредвидени 

СМР и изчакване на одобрението им от Възложителя, проектанта и 

финансиращия орган: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително планиране на действията при възникване на непредвидени СМР,  с 

цел ускоряване на започването и изпълнението им; 

- Гъвкаво планиране на човешките ресурси и механизацията,  което ще позволи 

пренасочване на персонал за изпълнението на непредвидени СМР,  без това да се 

отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Незабавно предприемане на всички необходими действия за уведомяване на 

Възложителя и за ускоряване на изпълнението на непредвидените СМР; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел своевременно изпълнение на непредвидените СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, с цел своевременно изпълнение на непредвидените СМР и 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на останалите СМР. 
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 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради напускане на един или повече 

ключови експерти или членове на изпълнителския персонал: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри; 

- Създаване на максимално привлекателни условия за труд; 

- Създаване на етични правила за поведение на персонала и контрол върху спазването 

им; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Срочно назначаване на нов персонал на мястото на напусналите; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради уволнение на един или повече 

ключови експерти или членове на изпълнителския персонал за сериозни нарушения 

или несправяне с работата: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри; 
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- Контрол върху дисциплината на персонала и спазването на правилниците и 

инструкциите; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Срочно назначаване на нов персонал на мястото на уволнените; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Спиране изпълнение на обекта, вследствие на възникнали непредвидени 

пречки, незабелязани преди сключване на договора за изпълнение от участващите в 

строителния процес, които са толкова съществени, че налагат значителна 

промяна на строителната технология: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Щателно и подробно проучване на строителната документация,  спецификациите и 

проектите; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 
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- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 

съдействието на проектантите; 

- Срочно отстраняване на пречките и промяна на строителната технология със 

съдействието на Строителния надзор,  Възложителя и проектантите; 

- Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от проблема; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на 

обекта: 

 Нарушен ритъм на доставка на материали, вследствие рязко повишаване 

на цените на основни строителни материали, в резултат от шоково поскъпване 

на основни суровини и горива на световния пазар: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на средства – собствен капитал или кредитни линии 

за временно покриване на разликите в цените, с цел предотвратяване на 

прекъсването на СМР; 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали;  

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 
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- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Срочно осигуряване на средства и възстановяване на обичайния режим на 

доставки; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

Кражба на оборудване и механизация от обекта: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Ограничаване на достъпа до обекта на всички лица, освен на тези, които имат 

право на достъп; 

- Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри; 

- Създаване на етични правила за поведение на персонала и контрол върху 

спазването им; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на МВР, Строителния надзор и Възложителя;  

- Срочна доставка на ново техническо оборудване; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 
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 Временно спиране на изпълнението на СМР от контролни органи поради 

неспазване на нормативни изисквания по причини независещи от Изпълнителя:  

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- При констатиране на неспазване на нормативни изисквания, които могат да 

доведат до временно спиране на изпълнението на СМР от страна на контролни 

органи – уведомяване на Възложителя и Строителния надзор (ако е необходимо и 

проектантите) за риска и обсъждане на възможностите за предотвратяването му;  

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Възложителя и Строителния надзор (ако е необходимо и 

проектантите) на причините за временното спиране на изпълнението на СМР и 

вземане на съвместно решение за мерките за решаване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, в които изпълнението на СМР не подлежи на спиране;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

 Временно прекратяване на достъпа до населеното място, в района на 

което се изпълнява обектът, вследствие прекъсване на движението по 

републикански пътища, което нарушава режима на доставка на материали:  

 

Вероятност да се случи: средна 
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Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на резерв от материали за временно покриване на 

необходимостта от тях, с цел предотвратяване на прекъсването на СМР;  

- Предварително изготвяне на повече от един варианти за достъп на транспортни 

средства до строителната площадка; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Осигуряване на резервен път за достъп на доставчиците до строителната 

площадка; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, към които достъпът не е прекъснат; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

Липса/недостатъчно съдействие/ координация между Възложител, 

Консултант и/или други участници в строителните дейности, включитено 

неизпълнение на договорни задължения. Предложени мерки за тяхното 

управление: 

Наложена временна забрана на достъп до строителната площадка, от 

оторизиран орган поради нарушаване на санитарно – хигиенни норми: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 
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Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му; 

- Ежедневно инструктиране за спазване на правилата за безопасност и здраве; 

- Стриктно спазване на проектите и санитарно – хигиенните норми по време на 

строителството; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Срочно предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията на санитарно – 

хигиенните норми и последствията от това; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от прекратяването на достъпа; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата,  след отстраняване на опасността; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство и след разрешение от Строителния надзор,  за предотвратяване или 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР. 

 

 Продължително прекъсване на електрозахранването на населеното място, 

района около обекта или на самия обект, вследствие на токови удари или аварии 

на електропреносната мрежа: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР; 

- Ежедневно инструктиране на персонала за мерките за безопасност и сигурност при 

бедствия и аварийни ситуации; 
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- Предварително осигуряване на средства за автономно електрозахранване за 

нуждите на обекта с мощност достатъчна за захранване на необходимите за 

изпълнението на СМР електроинструменти и оборудване. 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от прекъсването; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Прекъсване на СМР, в резултат от прекъснат достъп на техника и 

механизация на Изпълнителя до строителната площадка, вследствие на 

дейности в съседни на строителната площадка терени и сгради изпълнявани по 

други оперативни програми или по проекти на Възложителя или частни лица: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително изготвяне на повече от един варианти за достъп на техника и 

механизация до строителната площадка; 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор,  Възложителя и съответните държавни 

институции,  за решаване на проблема и прекратяване на въздействието върху 

изпълнението на обекта; 

- Осигуряване на резервен път за достъп на хора и техника до строителната 

площадка; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от проблема; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Спиране изпълнението на СМР, поради грешно изпълнени дейности, 

вследствие на изпълнение на задължителни предписания от Строителния надзор 

и проектантите: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- При констатиране на възможност за грешно изпълнение на дейности,  вследствие на 

задължителни предписания – уведомяване на Възложителя,  Строителния надзор и 

проектантите за риска и обсъждане на възможностите за предотвратяването му; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 
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Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Възложителя,  Строителния надзор и проектантите на причините за 

грешното изпълнение на дейностите и вземане на съвместно решение за мерките за 

коригиране на проблема; 

- Демонтиране на грешно изпълнените СМР и повторното им изпълнение; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Спиране достъпа до регламентираните депа за извозване на строителни и 

битови отпадъци: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително планиране и договаряне на резервни депа за извозване на 

строителни и битови отпадъци; 

- Предварително осигуряване на терени, собственост на Възложителя или 

Изпълнителя (по споразумение) за евентуално организиране на временни депа за 

извозване на строителни и битови отпадъци; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване  и Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

- Осигуряване на резервни депа за извозване на строителни и битови отпадъци или 

организиране на временни депа,  на терени,  собственост на Възложителя или 

Изпълнителя (по споразумение); 
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- Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване на строителни и 

битови отпадъци; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Спиране изпълнение на обекта, поради загуба или унищожаване на 

документи, които са от такова значение, че тяхното наличие и представяне е 

необходима предпоставка за продължаване дейността на Изпълнителя: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Изграждане на прецизна и сигурна система за деловодство,  архивиране и 

съхраняване на документацията; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

възстановяване на документите; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР. 

 

 Спиране изпълнение на обекта, вследствие на възникнали непредвидени 

пречки, незабелязани преди сключване на договора за изпълнение от участващите в 
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строителния процес, които са толкова съществени, че налагат значителна 

промяна на строителната технология: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Щателно и подробно проучване на строителната документация,  спецификациите и 

проектите; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 

съдействието на проектантите; 

- Срочно отстраняване на пречките и промяна на строителната технология със 

съдействието на Строителния надзор,  Възложителя и проектантите; 

- Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от проблема; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси,  с цел предотвратяване прекъсването на СМР,  възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради неявяване в определения срок 

на представител на Възложителя за оформяне на строителни документи и 

книжа изисквани от нормативни актове, което може да се отрази на по-

нататъшното изпълнение на обекта и договора: 
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Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Възложителя на възможностите за решаване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от оформянето на документите; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на промени на нормативни 

разпоредби, императивно уреждащи определени аспекти на строителната 

технология, което налага промяната й: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 
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- Когато е необходимо,  работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР 

 

 Временно спиране на изпълнението на СМР от контролни органи поради 

неспазване на нормативни изисквания по причини независещи от Изпълнителя: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: незначително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- При констатиране на неспазване на нормативни изисквания,  които могат да доведат 

до временно спиране на изпълнението на СМР от страна на контролни органи – 

уведомяване на Възложителя  (ако е необходимо и проектантите) за риска и 

обсъждане на възможностите за предотвратяването му; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Възложителя и Строителния надзор (ако е необходимо и 

проектантите) на причините за временното спиране на изпълнението на СМР и 

вземане на съвместно решение за мерките за решаване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  в които изпълнението на СМР не подлежи на спиране; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Закъснение на Строителния надзор да приеме извършени работи и да 

оформи протоколи, което впоследствие забавя изпълнението на следващи работи: 
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Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от оформянето на документите;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

 Неявяване в определения срок на проектантите за осъществяване на 

авторски надзор, за оформяне на необходими строителни документи и за даване 

на указания, което може да се отрази на по - нататъшното изпълнение на 

обекта и договора: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 
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решаване на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от оформянето на документите;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 

 Неявяване в определения срок на представител на Възложителя и 

експлоатационните дружества за оформяне на строителни документи и книжа 

изисквани от нормативни актове, което може да се отрази на по - 

нататъшното изпълнение на обекта и договора: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Строителния надзор и Възложителя на възможностите за решаване 

на проблема; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от оформянето на документите; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 
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 Констатирани от оторизирани органи и институции на съществени 

нарушения при оценяване на съответствието на предвидените за доставка 

строителни продукти, вследствие от което издадените сертификати са 

обявени за невалидни: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на резерв от материали за временно покриване на 

необходимостта от тях, с цел предотвратяване на прекъсването на СМР; 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали;  

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Срочно осигуряване на строителни материали от същия вид, с валидни 

сертификати и с идентични или по-добри технически характеристики; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Спиране изпълнение на обекта, поради неосъществена или несвоевременно 

осъществена кореспонденция между Изпълнителя и Възложителя (не по вина на 

страните), съдържаща или изискваща изявления от страна на Възложителя, 

необходима и задължителна предпоставка за продължаване на дейността на 

изпълнителя: 
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Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Информиране на Строителния надзор; 

- Изграждане на прецизни работещи комуникационни линии с Възложителя;  

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Предприемане на срочни мерки за урегулиране на възникналата ситуация;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Спиране на строителството, вследствие на възникнали в процеса на 

изпълнение на обекта спорове между Възложителя и Изпълнителя, чието 

разрешаване е необходима и задължителна предпоставка за продължаване на 

СМР: 

 

Вероятност да се случи: ниска 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Информиране на Строителния надзор; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Предприемане на срочни мерки за урегулиране на възникналата ситуация;  
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- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забавено договорено плащане на изпълнен етап, което може да осуети 

изпълнението на следващите етапи: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване на средства – собствен капитал или кредитни линии 

за временно покриване на изпълнението на СМР, с цел предотвратяване на 

прекъсването им; 

- Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали;  

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Обсъждане с Възложителя на възможностите за решаване на проблема; 

- Срочно осигуряване на средства за продължаване на работата;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР;  

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Преустановяване дейността на обслужващата Изпълнителя банка, в 

резултат от несъстоятелност, ликвидация и други обстоятелства, вследствие  
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на което е затруднено осъществяването на текущата дейност на 

Изпълнителя: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително осигуряване от страна на Изпълнителя на една или повече 

резервни обслужващи банки, с цел гъвкаво финансиране и защита на финансовите 

ресурси на изпълнителя; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Срочно осигуряване на нова обслужваща банка, с цел предотвратяване или 

компенсиране на затрудненията при финансирането на изпълнението на обекта;  

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради прецизиране на оценката 

на разходите по проекта, съгласно което разходите могат да надхвърлят 

заложения бюджет, което налага преразглеждане на приоритетите при 

изпълнението: 

 

Вероятност да се случи: средна 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 
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- Предварително осигуряване на средства – собствен капитал или кредитни линии, 

с цел предотвратяване на прекъсването на СМР; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и предприемане на мерки за 

решаване на проблема; 

- Срочно преразглеждане и промяна на приоритетите при изпълнението, ако е 

необходимо и одобряване на промените от Възложителя, с цел свеждане на 

разходите до заложения бюджет; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване 

на щетите и компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в  

изпълнението на СМР 

 

Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и 

неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, 

необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, 

неблагоприятни климатични условия и др. 

  

Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие предоставяне на неточни 

данни на изпълнителя, от страна на друг участник в строителния процес, 

последствията, от което могат да възпрепятстват приемането или 

въвеждането в експлоатация на обекта, а отстраняването на тези 

последствия налага промяна или оскъпяване на строителната технология, или 

допълнителни СМР: 

 

Вероятност да се случи: средна 
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Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Щателно и подробно проучване на строителната документация, спецификациите 

и проектите; 

- Отговорно и качествено изпълнение на СМР, съгласно проектите и нормативните 

изисквания; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР;  

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 

съдействието на проектантите; 

- Срочно отстраняване на последствията от проблема, чрез допълнителни СМР или 

промяна на строителната технология; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване 

на щетите и компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в  

изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради сериозни пропуски, неточни 

или непълни изходни данни или евентуални грешки в работния проект: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Щателно и подробно проучване на работния проект и обекта,  преди започване на 

изпълнението,  с цел установяване и отстраняване на сериозни пропуски или 

евентуални грешки; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор,  с цел обсъждане и 

предприемане на мерки за решаване на ситуацията; 

- Срочно коригиране на работния проект със съдействието на Възложителя и 

проектантите; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от проблема; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обосновано решение на 

Възложителя за внасяне на промени в инвестиционния проек 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Временно (за срока на внасяне на промените) пренасочване на човешки и 

технически ресурси към други части на обекта,  които не са засегнати от промените 

в работния проект; 
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- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

  

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обосновано решение на 

Възложителя за отмяна или корекция на част от вече изпълнени или текущо 

изпълнявани СМР: 

 

Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Временно (за срока на извършване  на промените) пренасочване на човешки и 

технически ресурси към други части на обекта,  които не са засегнати от решението 

на Възложителя; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство,  за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Продължителни неблагоприятни климатични условия и природни 

катаклизми – наводнение, застудяване, ураган и др., които за продължителен 

период да възпрепятстват или затруднят движението на хора,  оборудване и 

техника и автомобили до строителната площадка: 
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Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места при неблагоприятни климатични условия; 

- Строителят своевременно информира работещите на строежите,  за които отговаря,  

за очаквани резки промени в климатичните условия; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от бедствието; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство и след разрешение на Строителния надзор,  компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР. 

 

 Неблагоприятни атмосферни условия за твърде дълъг период, при условия 

извън форсмажорните обстоятелства: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити 

работни места при неблагоприятни климатични условия; 

- Строителят своевременно информира работещите на строежите,  за които отговаря,  

за очаквани резки промени в климатичните условия; 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите,  което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал,  техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР,  без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Изпълнението на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или 

вятър,  гъста мъгла,  през тъмната част на денонощието или при прекъсване на 

изкуственото осветление и др.; 

- Изпълнение само на работи при които атмосферните условия не застрашават 

живота и здравето на персонала и не отразяват на качеството на СМР; 

- Предприемане на мерки за осигуряване на добро качество на извършваните СМР; 

- Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта,  които не са засегнати от бедствието; 

- Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време,  в рамките на трудовото 

законодателство и след разрешение от Строителния надзор,  за предотвратяване или 

компенсиране на забава в изпълнението на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на аварии (не по вина на 

строителя) на разположени в близост до него непредвидени подземни 

комуникации, които са предизвиквали щети върху извършените СМР или са 

причина за временното им прекъсване: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване 

на изпълнението на СМР; 

- Ежедневно инструктиране на персонала за мерките за безопасност и сигурност при 

бедствия и аварийни ситуации; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Прекъсване на строителството и извеждане на персонала на безопасно място до 

отстраняване на опасността; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на откриване и нанесени 

щети (виновно или невиновно) на разположени в близост до него непредвидени 

подземни комуникации, които трябва да бъдат отстранени от строителя: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предварително запознаване с местоположението на съоръженията на подземната 

техническа инфраструктура в близост до обекта; 

- Установяване на налична подземна техническа инфраструктура, която не е 

обозначена с помощта на детекторна техника; 

- Изкопните работи в близост до мрежи на електроразпределение се извършват 

изцяло ръчно и в присъствието на упълномощен представител на собственика на 

съоръженията. 

- Заваряване, рязане или нагряване с открит пламък или електрически устройства в 

близост до газопреносни мрежи се извършва след съгласуване със собственика им, с 

експлоатиращото ги дружество или с Възложителя; 
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- Ако по време на изкопни работи строителят открие непредвидени в проектите 

кабели или маркировки, трябва незабавно да уведоми съответното 

представителство; 

- Ежедневно инструктиране на персонала за мерките за безопасност и сигурност при 

бедствия и аварийни ситуации; 

- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Прекъсване на строителството и извеждане на персонала на безопасно място до 

отстраняване на опасността; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради увреждане на съществуващи 

непредвидени подземни комуникации, вследствие на движение на тежка 

строителна техника: 

 

Вероятност да се случи: голяма 

Степен на влияние: значително 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Предвиждане на по-лека строителна техника за изпълнение на СМР, когато 

съществуващата подземна инфраструктура е амортизирана и съществува опасност 

от увреждане; 
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- Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

- Уведомяване на Възложителя; 

- Срочно възстановяване на щетите; 

- Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически 

ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и 

компенсиране на забавата; 

- Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

 

Описание на потенциалните рискове 

 

- Риск от забава на плащания от Възложителя поради непълна документация 

изисквана от Възложителя, за да се одобри плащане; 

- Забавяне на плащане от Възложителя поради препоръка от Консултанта или 

упълномощен представител на Възложителя, отговарящ за контрола на 

изпълнението и качеството; 

- Забавяне на плащания от Възложителя поради системно неизпълнение на 

Договора от Изпълнителя; 

- Забавяне на плащания от Възложителя при изрядна документация на 

Изпълнителя – подписани и одобрени документи за плащане, одобрени 

количествени сметки за извършените работи и издадена данъчна фактура; 

- Риск от системни нарушения на договора от страна на Изпълнителя; 

- Риск от системни нарушения на договора от страна на Възложителя; 

- Риск от системно закъснение на Изпълнителя от одобрения Линеен график; 

- Риск от отклонение от предложената работна програма; 

- Промяна на икономическата обстановка в страната – срив на икономиката, 

хиперинфлация, рецесия и др.; 
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- Промяна на цените на основните суровини с повече от 15%; 

- Увеличение на цените на горивата с повече от 15%; 

- Увеличение на цените на тока/газа с повече от 15%; 

- Промяна в минималната работна заплата и произтичащите от това промени в 

осигуровки, данъци и други плащания. 

 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска  

 

 Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти и използване на данни 

от : Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, Изисквания на 

нормативни документи съгласно действащото законодателство, Анализ на ситуацията 

при изпълнение на подобни проекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 

организации, Изпълнителят предлага следните стратегии за управление на риска: 

 Изпълнителят ще състави организационна схема на екипа, работещ по 

организацията, контрола на качеството и отчитането на обекта, където се дефинират 

задълженията и отговорностите на съответните ръководители. Ще се изготвят бланки и 

анкетни карти за списъка от необходимите документи, които се изискват за одобрение 

на отделните етапи, дейности и видове СМР и за подписване на всички документи, 

изисквания по време на строителството и необходими за предаването на обекта. 

 Преди предоставянето на документите от списъка,  Изпълнителят ще съгласува 

коректността на всички документи с упълномощените от Възложителя представители, 

отговарящи за контрола на изпълнението и приемане на изпълнените СМР. 

 Изпълнителят упълномощава Ръководителя на екипа да е отговорен за 

стриктното спазване на условията по Договора и да следи за срочното изпълнение на 

дейностите, съгласно Календарния график за изпълнение. Ръководителят на екипа 

контролира спазването на Задълженията на Изпълнителя по Договора и недопуска 

нарушения.  

 Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя, ако при системно 

неизпълнение на задълженията му по Договора се създават предпоставки Изпълнителят 

да не успее да изпълни задълженията си по Договора в срок и съгласно изискванията на 

Работната програма. 
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 Изпълнителят стриктно следи за изпълнението на предложения Календарен 

график и Работната програма. При възникване на допълнителни работи се разработва 

допълнение към Работната програма, където се изготвят инструкции за изпълнение, 

така че да не се повлияе на качеството на изпълняваните СМР. 

 

Мерки за недопускане / преодоляване на риска 

 

 Конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска - 

Ръководителят на обекта следи за коректното събиране, съставяне и съгласуване с 

упълномощените лица, на документите, изисквани от Възложителя като доказателство 

за качествено изпълнени и завършени СМР.  

 Изпълнителят ще спазва стриктно изискванията на нормативната уредба, 

проекта, Работната програма, одобрена от Възложителя, изискванията на Възложителя, 

съгласно Договора, забележките и инструкциите на Консултанта и представителите на 

Възложителя, отговарящи за контрола на строителството и приемане на изпълнените 

СМР, когато са зададени по установения ред.  

 Изпълнителят ще предостави идейна схема за очакваните плащания по Проекта, 

съгласно предложения Календарен график, така че Възложителят да може да планува 

разходите си и да осигури необходимото финансиране. Ръководителят на обекта 

координира с Възложителя етапите на плащане, очакваните стойности и сроковете за 

изпълнение на плащанията.  

 Ръководителят на екипа на Изпълнителя комуникира и координира 

изпълнението на дейностите с Възложителя, уведомява го предварително, съгласно 

план – график, за всички дейности, които ще бъдат предприети по изпълнението на 

Проекта. Документацията и кореспонденцията се изготвят по установени и одобрени 

образци.  

 Ръководителят на екипа проследява изпълнението на дейностите по Проекта 

чрез изготвянето на месечни Доклади и одити.  

 Ръководителят на екипа се запознава подробно с Проекта и рисковете при 

изпълнението му.  

 Предвижда се при започване на строителството да се сключат договори с 

производители/доставчици на услуги и материали, като така риска от промяна в цените 
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да се разпредели равномерно между Изпълнител и Доставчик, и с което да се 

гарантира, че цените за Възложителя по време на срока на строителство на договора ще 

останат непроменени. 

 При промяна в икономическата ситуация в страната ще се осигури възможност 

да бъдат закупени материали авансово, така че да не се повлияе крайната цена на 

продукта и да се минимизират загубите от увеличението на цените на суровините. 

Абсолютно е недопустимо и не се предвижда при съществена промяна на 

доставната цена на основни материали те да бъдат подменени с по - евтини за сметка на 

качеството. 

 Изпълнителят предвижда своевременно да се коригира начинът на транспорт на 

материалите, като се търси вариант за намаляване на влиянието на увеличението на 

цените на горивата.  

 Всички планирани корекции в цените се съобразяват на ниво оферта. При 

изпълнението на договорените видове работи се залагат показатели за стойността на 

труда, които не са на прага на минималните стойности. 

 

Мерки за предотвратяване на последиците при настъпване на риска 

Конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които 

осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката и 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия 

риск 

 

 Ръководителят на обекта съставя план за работа и организационна схема на 

екипа, работещ по организацията, контрола на качеството и отчитането на обекта. 

Съгласно изискванията на Договора и на Възложителя се описват процедурите, които е 

необходимо да се изпълнят за да се предостави пълният набор документи, изисквани от 

Възложителя за доказване на изпълнените СМР.  

При забавяне изпълнението на процедурите или невъзможност да бъдат 

изпълнение част от процедурите, с което не се покриват критериите за 

висококачественно и навременно изпълнение на работите, Ръководителят на проекта 

съставя нов план за работа и организационна схема на екипа, като в зависимост от 
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случая прехвърля отговорности между отделните членове на екипа, реорганизира и 

разпределя дейностите между членовете на екипа или увеличава броя на членовете.  

 Ръководителят на обекта следи за стриктното изпълнение на Проекта и 

описаните в Работната програма и Плана по качество дейности.  

 При забавяне на изпълнението на Графика Ръководителят на обекта съставя план 

за компенсиране на закъснението, като за целта изготвя анализ на причините – 

количествен и качествен, на базата на който се вземат мерки или за увеличаване на 

изпълнителския персонал, реорганизация и преразпределение на задълженията на 

персонала, корекция в графика на доставките или осигуряване на допълнителна 

механизация. 

 Ръководителят на обекта координира с Възложителя етапите на плащане, 

очакваните стойности и сроковете за изпълнение на плащанията. В случай на забавяне 

на плащане от страна на Възложителя, Ръководителят на обекта съвместно с 

Финансовия ръководител на проекта съставят план за намаляване на последиците, като 

се вземат мерки за осигуряване на допълнително финансиране от други източници за 

осигуряването на доставки и ресурси, заплащането на осигуровки, данъци и такси. В 

случай на голямо забавяне на плащане по Договорът се вземат мерки за договаряне с 

Доставчиците на отложено плащане. 

 Ръководителят на обекта информира своевременно Възложителя за възникнали 

събития, при които Възложителят не е изпълнил задълженията си, описани в Договора, 

подготвя и изпраща уведомителни писма до Възложителя, с които го поканва да 

изпълни задълженията си в установения срок. Ръководителят на проекта ще предложи 

схема за комуникация мажду участниците в Проекта, така че да не се допуска 

неизпълнение на задължения по Договора на някоя от страните. 

 Ръководителят на проекта и финансовият ръководител на Изпълнителя изготвят 

план за реакция, където се описват мерките за намаляване на влиянието на 

икономическата обстановка в страната. 

 Ръководителят на проекта изготвя график за доставка, който се съгласува с 

финансовия ръководител на Изпълнителя и се договарят цените на доставките. 

 Ръководителят на проекта изготвя график за доставка, в който се променя 

начина на изпълнение на доставките, така че да се намалят последствията от 

увеличените цени. 
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 Финансовият ръководител подготвя план за намаляване на последиците. 

 Ръководителят на проекта ще изготви план за реорганизиране на работната ръка, 

така че да бъдат намалени производствените разходи. 

 При възникване на допълнителни работи Ръководителят на проекта изготвя 

План за работа и план – график за изпълнение на допълнителните СМР. Ръководителят 

на проекта съобразява изпълнението им с вече изпълнени дейности по проекта и следи 

да не се нарушава качеството на завършените видове СМР. 

 При промяна на икономическата обстановка в страната Изпълнителят ще 

предприеме мерки за избягване на последствията, така че договорените условия с 

Възложителя да останат непроменени. 

 За да се избегне икономическият ефект от увеличението на цените на 

материалите Изпълнителят ще предприеме мерки за ограничаване на последствията, 

така че условията по Договора да останат непроменени. 

 При промяна на цените на горивата Изпълнителят предвижда да се коригира 

графикът за доставки, като се подмени начинът за доставка или се намали броя на 

текущите доставки, като се изтеглят по големи количества материали. 

 

Конкретни действия по отстраняване и управление на последиците от 

настъпилия риск в случай на неизпълнение на договорни задължения, в това 

число забава на плащанията по договора от страна на възложителя 

 

 В случай на забава на договорните задължения, в това число забава на 

плащанията на договора, ще спазваме условията, посочени в договора в съответната 

клауза. 

Без да се нарушават клаузите на договора, ако не е указано друго ще изпълним 

следното: 

- Ако Изпълнителят е завършил всички видове СМР и са постигнати съответните 

изисквания за приключване на етап, подобект или обекта, но търпи забава и/или 

понася разходи в резултат на забава, за която Възложителят е отговорен, 

Изпълнителя ще даде съобщение до Възложителя и ще има правото на съответните 

искове. 
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- Плащането е предмет на договорни условия. Ако е забавено изпълнението на тази 

част по Договора, поради появи на Непреодолима Сила, всяка Страна трябва във 

всеки един момент да полага разумни усилия за свеждане до минимум на всяко 

закъснение при такава причина. 

  

При изпълнението на поръчката, с цел повишаване на ефективността и 

качественото и навременно изпълнение на обекта, Изпълнителят  ще спазва стриктно 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и 

практики. 

 

При строителството и реконструкция на водопроводите, ще се прилагат 

Технически спецификации, работни проекти и всички нормативни документи касаещи 

строителството реконструкцията на водопроводната мрежа. Изпълнителят ще ги спазва 

според посочените в проекта конкретни за обекта видове работи.  

• Техническите предписания на Инвестиционните проекти, неразделна част от 

документацията за участие, които определят изискванията към влаганите в 

строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР.  

• Техническите спецификации, на които ще отговарят строителните продукти, 

влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите 

спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 

стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации.  

Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, 

стандарти и норми към СМР, са както следва:  

• Закон за устройство на територията 

• Закон за движение по пътищата;  

• Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата;  

• Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;  

• Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;  

• Наредба № 5 за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт по пътищата и улиците;  
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• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана;  

• Закон за управление на отпадъците;  

• Закон за опазване на околната среда;  

• Закон за здравословни безопасни условия на труд;  

• Закон за техническите изисквания към продуктите;  

• Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

• Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар;  

• Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация;  

• Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа;  

• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване;  

• Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

• Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения;  

• Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на товарно-разтоварни работи;  

• Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  

• Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти;  

• Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, 

свързани със строителството и оценяване на съответствието им към 

съществените изисквания към тях;  

• Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците;  
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• Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни 

работи;  

• Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване;  

• Действащи закони и наредби за консултиране и информиране на работниците;  

• Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; 

санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали;  

• Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, 

включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; работа с лицензирани консултанти; 

правила за изпълнение и приемане на СМР;  

• Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност;  

• Действащи закони и наредби за експлоатация на химични, физични и 

биологични агенти;  

• Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с 

повишена опасност;  

• Действащи закони и наредби за Електробезопасност;  

• Действащи закони и наредби за Извършване на взривни и огневи работи;  

• Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, 

изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените 

материали и оборудване.  

 

Наред с изградената организация при изпълнението на поръчката, осигуряваща 

вътрешния контрол, гарантиращ качественото и навременно изпълнение и 

обосноваващ повишаване на ефективността на изпълнение на поръчката 

Изпълнителят ще спазва стриктно и изискванията за безопасни и здравословни условия  

на труд  в строителството. 

 

Друга важна точка във вътрешната организация на Изпълнителя, надграждаща 

вътрешния контрол при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени 

технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, 

навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишване на 
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ефективността при изпълнението на поръчката е Вътрешната Организация за 

спазване на здравословните и безопасни условия на труд 

 

Вътрешна организация на Изпълнителя за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при изпълнение на поръчката 

 

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на 

труд по време на строителството, Изпълнителят има разработени правила за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В обекти или работни 

площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на 

едно работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни 

организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на 

действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между 

строителните организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване 

на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на 

дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.  

Изпълнителят има изготвена и поддържа документация, с която да установи, че 

в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл. 

12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен 

ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при 

сменна работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка 

(ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите 

лица. Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при 

извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да 

се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите 

лични предпазни средства (ЛПС). 

Контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд на обекта ще извършва Специалистът по ЗБУТ, който е с необходимата 

квалификация и богат опит в изпълнението на подобни обекти. 

Всички работници ще бъдат запознати със специфичността на работите, които 

имат да извършват. Задължително ще се провежда периодичен инструктаж. Преди 
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започване на работа, работниците ще бъдат снабдени с изправни инструменти, 

специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и 

инвентарни приспособления, ще отговарят на характера на работата и ще се пускат в 

действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на 

работници от и до обекта, ще става само с оборудвани за целта моторни превозни 

средства. 

 

План за безопасност и здраве: 

 

Изпълнението на всички СМР предмет на поръчката, ще се извършат при 

спазване на действащото законодателство, съобразно установените технически норми и 

стандарти в страната и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна 

безопасност, както и при спазване на мерките по охрана на труда. 

 

Основни мерки и методика за изпълнение на контрола на плана за 

безопасност и здраве към проекта, които ще се предприемат от Изпълнителя: 

  

Строителната площадка ще се определя и открива при условията и по реда на 

ЗУТ. 

Строителните площадки в урбанизирани територии се ограждат с временни 

плътни огради, съгласно изискванията на съответната общинска администрация и се 

сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни 

сигнали. 

На входа на площадката и на други подходящи места ще се поставят схеми с 

означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение 

на пътни превозни средства и на пешеходци. 

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните 

площадки при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните 

изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение 

участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при 

ограничена или намалена видимост и светлинни сигнали. 

За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни 

мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието. 
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 Помещенията за санитарно - битово и медицинско обслужване се използват за: 

• приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки; 

• преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло; 

• кратък отдих; 

• нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес 

(само с разрешение на Надзора); 

• медицинско обслужване; 

• осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.). 

 Разстоянията от санитарно - битовите помещения до складовете, в които се 

съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро - или 

взривоопасни, се съобразяват със санитарно - хигиенните изисквания и с изискванията 

за ПБ. 

 Санитарно - битовите помещения ще 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 м от най-отдалеченото 

работно място на строителната площадка. 

 Тоалетните се разполагат на разстояние до 75 м от най - отдалеченото работно 

място на строителната площадка и се свързват с канализационна мрежа, а при 

невъзможност се разполага химическа тоалетна. 

 Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването й за 

пиене. 

 Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите се 

обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на 

пострадалите. 

 Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на 

отоплителните и вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка 

ще отговарят на санитарно - хигиенните изисквания и на изискванията за ПБ. 

 Канализационната система на площадката за временно селище ще осигурява 

отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, 

пътеките, проходите, железопътните линии, местата определени за паркиране на 
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безрелсовите строителни машини, откритите складове, товаро - разтоварните площадки 

и др. 

 Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, 

гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото 

осветление и др.). Строителят своевременно информира работещите на строежите, за 

които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия. 

 

 Обучения и инструктажи по безопасност и здраве: 

 

 Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на 

строежа осигуряваме на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по 

безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на 

професията/извършваната дейност и на работното място като отчита възможните 

опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. 

 Не се допуска до работа работник и служител, който не притежава 

необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на: 

 

• длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; 

• длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

• лицата, които са определени от работодателя да провеждат 

инструктажите по безопасност и здраве при работа; 

• членовете на комитета/групата по условия на труд; 

• работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, 

обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за 

които се изисква правоспособност за работа; 

• работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за 

тяхното или на други лица здраве и живот. 
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Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на 

работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на 

трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа. 

Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда: 

• при постъпване на работа; 

• при преместване на друга работа или промяна на работата; 

• при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и 

технология; 

• периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по 

безопасност и здраве при работа. 

 

Видовете инструктажи по безопасност и здраве при работа, които се провеждат, 

са:  

• начален;   

• на работното място;   

• периодичен;  

• ежедневен;  

• извънреден. 

 

 Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, с 

оглед запознаването им със: 

• основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в 

предприятието; 

• вида и характера на извършваната работа; 

• специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на 

работещите; 

• изискванията към тяхното поведение. 

 

 Началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена 

от работодателя програма, в която се включват въпроси от общ характер: 

• характер на производството; 
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• опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за 

предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни - работно 

оборудване, машини, съоръжения и технологични процеси, фактори на 

работната среда и трудовия процес, използвани материали, пътни 

маршрути и опасни зони (вкл. шахти, изкопи и др.), транспортни 

средства; 

• правила за организация на работа на обекта и на работните места; 

• причини и характер на най - често допускани трудови злополуки, 

установени професионални заболявания, примери за допускани грешки и 

нарушения; 

• условия и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на 

трудовите злополуки и професионалните заболявания; 

• колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. 

специалното работно облекло; 

• правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на 

здравето при работа; 

• безопасност на движението в района на обекта и извън него; 

• запознаване с плановете за действие при пожар или авария; 

• начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и 

временно пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация; 

• въпроси, свързани със съответната дейност или професия: 

• конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, 

отнасящи се за производствата, дейностите, технологичните процеси, 

работните места, машините, механизмите, инструментите и 

електросъоръженията, с които ще се работи; 

• работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии и 

повреди; 

• енергийни уредби и съоръжения на територията на обекта и общи 

изисквания за безопасната им експлоатация; 

• съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено 

и последващо въздействие; 
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• знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за 

специфично поведение на работещите; 

• пожарна и взривна опасност на работните места в района на 

строителството, мерките за пожарна безопасност, които трябва да се 

спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за 

известяване и гасене на пожари и начините на използването им; 

• транспорт на хора, на материали и готова продукция; 

• съхраняване на опасни химически вещества и препарати, начин за 

безопасна работа с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат предприети 

при разливане, разопаковане и смесване и разпиляване, използване на 

корозивни материали и др.; 

• конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието, и други 

специфични правила и изисквания; 

• въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, 

съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, 

наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за 

превенция на рисковете при работа на работните места и при използване 

на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган. 

 

 Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват 

на работа, издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия. 

 

 Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника 

или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата 

дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна 

работа. 

 На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, 

обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в 

дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната 

подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, 

освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Тези работници и 
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служители се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по 

правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на 

действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и 

инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се 

съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена 

дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът на работното място 

приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че 

работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, отнасящи се за извършваната от него дейност. 

 Допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа се 

удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж. 

 

 Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на 

работещите по безопасност и здраве при работа. Той се провежда не по - рядко от един 

път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск и 

не по - рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други 

нормативни актове не е регламентирана по - малка периодичност. 

 Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и 

изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, 

работно място или дейност. Той се провежда от прекия ръководител на дейността или 

друго лице, определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в 

зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на 

риска. 

 Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост 

от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда 

при явяването им на работа. 

 

 Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с 

висок производствен риск (при строителни и монтажни работи). Ежедневният 

инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, 

определено със заповед на работодателя. 
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 Извънреден инструктаж се провежда: 

• след всяка трудова злополука и установена професионална болест, както 

и след пожар, промишлена авария и природно бедствие; 

• при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и 

изискванията по безопасност и здраве при работа; 

• при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и 

съоръжения, при промяна на работното място или организацията на 

работа; 

• по предписание на контролен орган. 

 Извънреден инструктаж се провежда и с работещи, отсъствали от работа 

повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да 

изпълняват преките си задължения. Програмата за провеждане на извънреден 

инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото 

провеждане. 

 

 На работещите, които извършват СМР, се извършват инструктажи за 

информиране за задълженията им да: 

• спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях 

работа; 

• се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно 

време алкохол и упойващи вещества; 

• спазват указанията за безопасно движение на територията на 

строителната площадка и на работните места; 

• да не извършват СМР, за които не притежават изискваната 

правоспособност или квалификация; 

• да използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, 

и след употреба да ги връщат на съответното място; 

• да преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си 

ръководител за всяка ситуация за която имат основателни причини да 

считат, че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве, така 
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и здравето и/или живота на намиращите се в непосредствена близост 

лица; 

• да преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си 

ръководител когато е констатирана неизправност в машините, 

съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, 

люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да 

възникне злополука, авария, пожар или взрив; 

• Да използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, 

инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите 

средства за производство, както и да не използват неизправни такива; 

• Да не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните 

средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и 

сградите; 

• Да сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на Техническия 

ръководител и/или на координатора по безопасност и здраве за 

осигуряване на безопасна работна среда. 

 

 Инструкциите по безопасност и здраве съдържат: 

 

• правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или 

управляват съответните трудови процеси; 

• изискваната правоспособност или квалификация на работещите за 

извършване на СМР по определени строителни технологии и на 

операторите на строителни машини и инструменти; 

• изискванията за ЗБУТ: 

- преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и 

завършване на работата; 

- за използване на съответните строителни машини и другото 

работно оборудване; 

- при извършване на изпитвания и проби за функционалност на 

технологично оборудване и инсталации; 
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• списък на средствата за колективна защита и личните предпазни 

средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство 

на колективните пред личните; 

• правилата за складиране, съхранение и употреба на използваните 

продукти и изделия; 

• условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, 

мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.; 

• схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и 

пожарна безопасност (ПБ) и на местата за поставяне на описанията на 

сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при 

необходимост се подават при работа; 

• други изисквания, свързани с конкретните условия на работа. 

 Инструкциите се поставят на достъпни и видни места в работната зона и се 

актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени. 

 

 Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на електрически 

съоръжения и работно оборудване включват и въпроси за: 

• начина на окачване на кабели с дължина над 3 м и минимален провес 2,5 

м; 

• обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните 

електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно 

инструкциите за експлоатация; 

• периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително 

и чрез измервания; 

• означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните 

контакти и удължители; 

• използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди 

и инструменти; 

• проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се 

изисква. 
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Строителните отпадъци ще се извозват по подходящ начин на специално 

оборудвана за целта площадка указана от Възложителя. Конкретните дейности по 

управление на отпадъците ще се изпълняват и контролират от Специалист Опазване на 

околната среда.  

  

 Контрол на строителната механизация 

  

Съгласно вътрешната организация на Изпълнителя контролът върху 

изправността и правилното и безопасно използване на механизацията и автотранспорта 

ще се извършва от Отговорник по механизация и автотранспорт/Механик/ във 

взаимодействие със Техническия ръководител и Отговорника по ЗБУТ. 

Ще се следи за спазване на следните правила : 

Автотранспорта и Строителната механизация, които ще се използват на обекта, 

ще са придружени от редовни талони за преминат Годишен технически преглед. Освен 

това те ще бъде обект на регулярни проверки за техническото състояние през целия 

период на присъствие на площадката. 

 Всички подемни механизми ще са придобити с валиден сертификат за изпитване 

и ще са обект на 6-месечен визуален преглед. 

 Абсолютно се ЗАБРАНЯВА употребата на алкохол по време на работа. 

 При демонтаж на гуми на строителни машини най - напред да се изпусне 

въздуха на гумите. 

 НЕ се работи с машини, които имат неизправни спирачки и сигнални системи. 

 В кабината да НЕ се допускат външни лица. 

 Обслужването и ремонта да се извършват при изгасени двигатели. 

 Качването и слизането от машината през време на движение е абсолютно 

ЗАБРАНЕНО. 

 При направа на насипи, машините да НЕ се доближават по - близко от 1,0 м. 

 ЗАБРАНЯВА се използването на товарачни машини за теглене на други 

машини на буксир. 

 При механично товарене на превозни средства, водачите на МПС са длъжни да 

слизат. 

 Валяци с железни бандажи да НЕ се пускат на работа при хлъзгави участъци. 
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 Да НЕ се допускат булдозери да работят при наклон нагоре 25°, а надолу 35°. 

 Да НЕ се допускат на работа компресори с неизправни манометри и баланси. 

 При работа с ел. агрегати ще да бъдат заземени същите, осигурена скара и 

всички превключватели и тоководещи части - изолирани. 

 Всички машини ще са пожарообезопасени и с изправни пожарогасители. 

 ЗАБРАНЯВА се работата на багерите, стрелковите кранове, автотоварачните и 

други машини и механизми непосредствено под проводници на електропроводни 

линии. За целта на съответни места да се поставят предупредителни знаци и надписи. 

 Ръчните инструменти за полагане на асфалтовата смес ще са със здрави дръжки, 

изработени от твърда дървесина, без пукнатини и ще са добре шлайфани; 

 При повреждане на ръчните инструменти, ще се подменят с нови или бъдат 

ремонтирани във вид годен за работа; 

 При преместване за монтаж на платното на съоръжението /гривни и капаци за 

шахти и др./, задължително ще работят по двама души с ползване на помощни колани; 

 При напасване на капаците и скарите ще се ползват задължително железни 

лостове или кирки и ще се спазва изискването при монтаж на скари, същите ще се 

хващат с две ръце между ребрата, а НЕ отстрани, с оглед да се избегни контузия от 

прищипване. 

 При асфалтополагане автомобилът ще подходи на заден ход и след като 

установи контакт с водещите валяци пред бункера, ще бъде освободен скоростния лост 

за получаване на синхронна скорост при зареждане на бункера; Синхронизиране на 

движението на машината се осъществява, чрез пробутване на автомобила от 

асфалторазстилача;  При подхождане за зареждане с асфалтова смес, между 

машината(асфалтополагача) и самосвала НЕ трябва да се намират работници - 

асфалтьори от обслужващото звено и други лица; 

 Машинистът на асфалтополагача следи внимателно хода на зареждане със смес. 

Той наблюдава да не се допусне контакт на легена на зареждащия го самосвал със 

електрическата контактна мрежа; 

 След приключване на зареждането машнистът подава звуков сигнал на водача на 

автомобила, който потегля, след като сваля легена; 
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 По време на работа машинистът е длъжен да съблюдава дистанция между 

машината и останалите пътно - строителни машини (валяци, авточетки, автогудронатор 

и др.), които са на работното платно; 

 При лоша видимост - изпарения, мъгла, валежи, слабо осветление или други 

причини машинистът води машината при максимално безопасна скорост; 

 Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за 

произшествия, машнистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем; 

 По време на полагане на асфалтовата смес и движение на машината, 

категорично се забранява: 

• Извършването на каквито и да е работи по отстраняване на появили се 

неизправности по машината; 

• Почистване на бункера, захранващата лента и шнека във време на 

движение на машината; 

• Зареждането с гориво на двигателя; 

 Механични или ел. повреди по двигателя се отстраняват след като машината се 

спре на място при изключен двигател; 

 Забранява се допускане на каквито и да е лица на платформата за управлението 

на машината или преотстъпване на управлението на неправоспособни лица и без 

нареждане на техническия ръководител; 

 НЕ се разрешава, бункера или платформата на машината да се ползва за 

транспортиране на хора, инструменти или материали. 

 При транспортиране на машината до друг обект: 

 При движение на самоход, машината трябва да има изправни спирачки и звукова 

система; 

 Капаците на захранващия бункер на асфалтополагача да са прибрани; 

 Работната маса да бъде прибрана и повдигната в положение за транспортиране; 

 НЕ се допуска извозване на работното звено на платформата. 

 При транспортиране с влекач и ремарке: 

 Машината се товари на ремаркето и се закрепва здраво, задължително с 

натегнати спирачки; 

 Машинистът придружава машината в кабината на влекача. 
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 Работно облекло и лични предпазни средства 

 

 Ще осигурим на работещите необходимите лични предпазни средства.  

 Личните предпазни средства се предоставят в съответствие с изискванията на 

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 

място.  

Личните предпазни средства: 

• ще осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите 

да водят до увеличаване на който и да е риск; 

• ще отговарят на условията на съответното работно място; 

• ще са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното 

състояние на работещите; 

• ще съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след 

подходящо регулиране. 

 

 В съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, 

ще бъде осигурено на работниците и служителите подходящо работно облекло 

съгласно Наредба за безплатното работно и униформено облекло.  

Работното облекло: 

• ще осигурява защита на личното облекло на работника или служителя; 

• ще отговаря на условията на съответното работно място; 

• ще е съобразено с индивидуалните особености на работниците и 

служителите; 

• няма да създава риск за здравето и безопасността на работниците и 

служителите. 

  

Противопожарна безопасност 

 

Територията на строителната площадка се категоризира за пожарна безопасност 

(ПБ) и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания. 

 На видни места на строителната площадка се поставят табели със: 
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• телефонния номер на местната служба за пожарна безопасност и защита 

на населението (ПБЗН); 

• адреса и телефонния номер на местната медицинска служба; 

• адреса и телефонния номер на местната служба гражданска защита. 

  

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на 

строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните 

изисквания за ПБ. 

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка 

строителят разработва и утвърждава инструкции за: 

• безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни 

дейности, вкл. зоните и местата за работа; 

• пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и 

други електрически уреди; 

• осигуряване на ПБ в извънработно време; 

 

Изпълнителят (Ръководителят на проекта) ще издаде заповеди за: 

 

• назначаване на нещатна пожаротехническа комисия, която извършва най 

- малко две проверки годишно на състоянието на ПАБ на строителната 

площадка; 

• определяне на разрешените за тютюнопушене места – само на места, 

означени със съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове 

с вода или пясък; 

• следи за спазването на изискванията за предотвратяване и ликвидиране 

на пожари, както и за евакуация на работещите и намиращите се в зоната 

на пожара лица. 

 

 При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и 

правилата и нормите за ПБ на такива обекти. 

 В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или 

техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН. 
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 Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно 

спецификата на строителната площадка.  

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка: 

• се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за 

отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за 

поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и 

съоръжения; 

• периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите 

се отбелязват в специален дневник; 

• не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани 

с пожарогасене. 

 

 До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и 

хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява 

непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията се означават със съответните знаци и се 

поддържат годни за работа в зимни условия. Не се допуска оставяне и складиране на 

материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и 

превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения 

и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. 

  При работа със строителни продукти, отделящи пожаро - или взривоопасни 

пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък 

или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на 

инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически 

съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на 

пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения. 

 

 Няма да се допуска: 

 

• използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и 

съоръжения и на други горивни устройства; 
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• съхраняването в строителните машини и в близост до кислородни 

бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в 

съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ; 

• доставката, използването и съхранението на строителната площадка на 

леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени 

необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни 

изисквания и указанията на производителя; 

• паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на 

денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или 

определени като пожаро - или взривоопасни; 

• подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, 

както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други 

тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.; 

• окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, 

изолатори или други части от електрическите инсталации, както и 

сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди; 

• използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за 

направа на абажури за осветителни тела. 

 

 Сигнализацията на СМР в обхвата на пътя ще бъде ясно видима и разбираема 

от участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви 

метеорологични условия и да дава навременна и достатъчна информация за изменените 

пътни условия. Изискванията към степента на визуализация (допустимост) на пътната 

сигнализация са определени в приложение № 4 на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. 

за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.). 

Временната сигнализация се поставя преди участъка, в който се извършват СМР, 

на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се 

съобразят с изменените пътни условия и да извършат предписаните маневри за 

безопасно преминаване. 
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Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението по 

пътя и които противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф 

или фолио с черен или сив цвят. 

За въвеждане на ВОБД се използват пътни знаци от типоразмера на постоянната 

сигнализация на пътя. За въвеждане на ВОБД могат да се използват пътни знаци от по-

голям типоразмер и с по-високи технически характеристики от минималните, 

споменати по-горе. 

Временната сигнализация с пътна маркировка ще се използва, когато срокът за 

извършване на СМР в участъка е повече от един месец при констатирана 

необходимост. 

 

 Изпълнителят на проекта е запознат с всички изисквания на Възложителя за 

изпълнението на проекта и при спечелването на обществената поръчка гарантира, че 

тези изисквания ще бъдат спазени. Тази увереност се гарантира от опита на 

Изпълнителя при изграждането на сходни обекти, от опита на високо квалифицираните 

ни технически и изпълнителски кадри. Внедрената и проверена многократно Система 

за управление на качеството в строителния процес гарантира стриктното спазване 

изискванията на Възложителя, гарантира точното спазване на съгласувания работен 

проект, спазване изискванията на нормативната уредба по българското и европейско 

законодателство и изискванията на доставчиците на материали и съоражение.  

Тези наши разбирания са в тон с нашите изисквания към организацията и 

контрола на строителния процес, за да се гарантира качественото и в срок завършване 

на обекта и предаването му на Възложителя в определения срок. 

Опасност от аварии и необходимост от мероприятия  против аварии има по 

изпълнението на всички видове работи по трасето. 

По тази причина ще бъде забранено : 

• да се влиза в изкопа , ако има опасност от срутване 

• да се работи с непроверени (неизправни) сапани 

Полагането на тръбите в изкопа ще се извърши при непосредствено 

наблюдение от техническия ръководител или ръководител на 

специализирана (по полагането на тръби) бригада, съответно 

инструктиран срещу подпис. 
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Планът за безопасност и здраве ще се изпълнява в съответствие с изискванията: 

 

• Да осигури систематично идентифициране на съществуващи и нови 

опасности на мястото на обекта.  

• Да осигурява значително намаляване до минимум на рисковете, когато и 

остраняването и изолирането е невъзможно на практика. 

• Да гарантира предоставянето и използването на подходящи предпазни 

средства. 

• Да са включени аварийни процедури за справяне със случайно разливане, 

замърсяване или непосредствена опасност. 

• Да осигурява редовен преглед и оценка на всяка идентифицирана опасност и 

контрол върху излагането на работниците и служителите на тези опасности. 

• Да осигури отчетност и записване на инцидентите на обекта, за да могат 

проблеми с безопасността и здравето да бъдат решени бързо и правилно. 

 

При извършването на СМР ще спазваме нормативните изисквания на следните 

Закони, Наредби и Нормативни документи, касаещи Здравословни и безопасни условия 

на труд : 

 

1. Кодекс на труда/Глава тринадесета „Здравословни и безопасни условия 

на труда/ и Глава деветнадесета „Контрол за спазване на трудовото 

законодателство и административно наказателна отговорностза неговото 

нарушаване“/ 

2. Кодекс на социално осигуряване /Глава пета „Осигуряване на трудова 

злополука и професионална болест“/ 

3. Закон за здравословни условия на труд (ДВ бр.124/1997 г. ; бр.86/1999г.; 

бр.64/2000г.; бр.92/2000г.; бр.25/2001г.; бр.111/2001г.; бр.18/2003г.). 

4. Наредба №2 за минимални те изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при при извършване на строителни и монтажни работи 

(ДВ бр.37/2004г.) 
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5. Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване (ДВ бр.88/1999г.; бр.48/2000г.; бр.43/2003г.; бр.37/20014г.; 

бр.88/2004г.) 

6. Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана(ДВ бр.44/1996г.) 

7. Наредба №4 за знаците за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана (ДВ бр. 77/1995г.). 

8. Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението 

на дейностите, свързани със защита на профилактиката на 

професионалните рискове (ДВ бр.91/1998г.). 

9. Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 

работното място(ДВ бр.46/2001г.). 

10. Наредба №4 за обучение на представителите в комитетите и групите по 

условия на труд в предприятията (ДВ бр.133/1998г.; бр.85/2000г.). 

11. Наредба №5 за реда и начина и периодичността на извършване на оценка 

на риска (ДВбр.47/1999г.). 

12. Наредба №14 за службите по трудова медицина (ДВ бр.95/1998г.). 

13. Наредба №15 за условията, реда и изискванията за разработване и 

въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на 

работа (ДВ бр.54/1999г.). 

14. Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с 

тежести (ДВ бр.54/1999г.). 

15. Наредба за установяване разследване , регистриране и отчитане на 

трудови злополуки (ПМС Н263/1999г.; ДВ бр.6/2000г.; бр.61/2000г.; 

бр.19/2002г.). 

16. Наредба за съобщаване, регистриране, потвържадаване , обжалване и 

отчитане на професионалните болести(ПМС №79/2001г.; ДВ 

бр.33/2001г.). 
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17. Правилник за безопасността на труда при товаро – разтоварни работи Д-

05-001/1972г. (изм. И доп. ИТБтруда бр.1/1997г.). 

18. Наредба №4 за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ бр. 

76/1994г.). 

19. Правилник за безопасност  при взривни работи (Д-01-099/1997г. и доп. 

ДВ бр.33/1994г.) 

20. Нареджа №2 за противопожарни строително – технически норми (ДВ бр. 

58/1987г.; бр.33/1994г.). 

21. Инструкция по безопасност, хигиена  на труда и пожарна безопасност при 

извършване на строително – монтажни работи (разработени от БСК 

2001г.). 

22. Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на 

движениетопри извършване на строително – монтажни работи по 

пътищата и улиците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 of 666 
 

Б. СТРОИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Тук участникът представя своето строителното предложение, което трябва да 

съдържа като минимум описание на генералния подход и методологията за 

изпълнение на работите и подробно описание на работните методи, основните 

строителни и монтажни работи, в т.ч. и използваните безизкопни технологии, ако се 

предвиждат такива, както и методите за изпитване на мрежите. Участникът 

трябва да представи подробно описание на необходимите материали, механизация и 

оборудване, в съответствие с изискванията на Възложителя  

 

За успешното постигане на целите на Проекта, Изпълнителят е разработил 

Работна програма (Генерален подход и методология за изпълнение), чрез която в 

рамките на приетия бюджет, срок и качество ще управляваме проекта със съответното 

планиране, организация, контрол , координиране и ръководене на работите по проекта 

от неговото начало до успешното приключване на договора. 

В Работната програма и графика са отразени : последователността и 

взаимосвързаността на дейностите по договора : Подписване на Акт Обр.2а за 

откриване на строителната площадка; Подготвителни дейности и временно 

строителство; изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя; доставка на 

материали и оборудване; строително - монтажни работи; извършване на необходимите 

изпитвания и лабораторни изследвания; пуск; изготвяне на екзекутивна документация и 

кадастрално заснемане на обекта по Чл.52 от Закона за кадастъра; Подписване на Акт 

Обр.15 и гаранционно обслужване на обекта. 

Работната програма обхваща всички дейности в периода от Подписване на 

договора за изпълнение на поръчката и стартиране на дейностите по изпълнение на 

строително – монтажните работи със Акт Обр.2а за Откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписване на Акт Обр.15 за 

установяване годността за приемане на строежа. 

За всяка една от дейностите по изпълнението на поръчката са посочени : нейната 

продължителност (времетраене, начало и край), взаимовръзката между отделните 

дейности и необходимите ресурси за тяхното изпълнение качествено и в срок 

(механизация,  работна ръка и материали). Периодите за изпълнение на различните 
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видове дейности и видове работи са разчетени така, че следват логическата 

технологична последователност на изпълнение на обекта. 

Предложеният Генерален подход за изпълнение на поръчката е изцяло съобразен 

с техническата спецификация и изискванията на Възложителят. 

Подробно е описана организацията, която ще се установи на строителните 

площадки и взаимовръзка между участниците в строителният процес. Дефинирани са 

рисковете и условията, които могат да повлияят на изпълнението на договора, като са 

предложени и адекватни мерки за управление на рисковете. Ясно е описан обхвата на 

работата, която ще бъде извършена за постигане целите на договора. Детайлно е 

описана работата на отделните етапи и са определени средствата, дейностите и 

методите за изпълнение на договора.  

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията 

на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. 

Изпълнението на СМР за всеки от подобектите ще се предхожда от 

мобилизационен / подготвителен /период или време за транспортиране на строителната 

механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места по трасето на 

дадения работен участък / съгласно плана за безопастност и здраве /. 

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за 

изпълнението му и одобряване от строителен надзор.  

Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали е въпрос на 

технически уточнения / в съответствие с предложения от изпълнителя линеен график /.  

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазват изискванията на всички 

действащи нормативи в Република България.  

Успоредно с извършване на СМР ще се изготвят съответните екзекутиви (ако 

има такива) и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на 

Възложителя. 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ 

 

Предметът на поръчката е „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с. Тича”. 
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Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравния риск за населението 

и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в 

района като цяло.  

Като резултат от изпълнението на проекта ще има и значим социален ефект – 

подобряване условията на живот на жителите в населеното място в съответствие със 

съвременните изисквания и европейски стандарти. 

За да се постигнат тези резултати към организацията и реализацията на поръчката 

ще подходим сериозно и систематично. За да се гарантира, че различните действия ще 

са взаимосвързани и еднопосочно ориентирани към постигане на един и същи общ 

резултат и постигане на крайната цел, освен систематичен подходът ни при изпълнение 

на договора ще бъде  планов (с предвидими резултати) и комплексен (като едно цяло , 

а не отделни несвързани елементи/компоненти). 

Горните характеристики определят подхода за изпълнение на поръчката, който 

сме възприели. 

Отделните елементи на подхода ни при изпълнение на предмета на поръчката се 

реализират чрез определени действия и се проявяват по различен начин, но са 

взаимосвързани със общата цел – успешно и качествено завършен обект, в 

предварително определения срок за изпълнение, в рамките на предварително 

договорената цена, при минимално социално напрежение за населението в района на 

работите и при запазване на околната среда. 

 

Систематичен подход 

 

Систематичният подход за изпълнение на поръчката се изразява в система от 

действия и дейности с обща цел, реализиране на успешен краен продукт – 

„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича” в 

обхвата съгласно Техническата спецификация и напълно удовлетворяващ изискванията 

на Възложителя и стремеж за постигане на целта на проекта. 

 Систематичният подход за изпълнение на поръчката включва следните обобщени 

дейности :  

- подготвителни дейности,  

- мобилизация и временно строителство;  
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- одобрение и доставка на материали;  

- изпълнение на строително – монтажни работи ;  

- организация и контрол при изпълнението им;  

- провеждане на проби и изпитания;  

- документиране на изпълнените СМР;  

- предаване на успешно завършения обект на възложителя чрез подписване на 

Акт Обр.15. 

Систематичният подход е задължителен при изпълнението на проекти от подобно 

естество, защото самият процес по изпълнението на подобни обекти във всички фази : 

подготовка, доставка на материали, организация и изпълнение на СМР, тествания на 

изпълнените работи, документиране на строително монтажните работи и предаване на 

обекта на Възложителя е сложен процес, който обхваща и зависи от различни и 

многобройни фактори и е с продължително във времето изпълнение. От значение са и 

различните участници в този процес.  

Основните участници в изпълнението на договора: Възложител , Изпълнител и 

Строителен Надзор имат обща цел описана по горе. Освен основните участници в 

изпълнението на договора в тази дейност взимат участие и други различни участници : 

производители на материали, доставчици, транспортни фирми, строителни лаборатории  

и др. които в процеса на изпълнение на договора имат различни цели и интереси. 

Без система при подхода за изпълнение на проекта би било невъзможно да се 

постигне качествен краен резултат. Изпълнителят има опит в изпълнението на подобни 

проекти и разполагаме с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти в 

изпълнението, тестването и изпитването на строително монтажните работи, 

необходими за качественото и срочно успешно приключване на обекта. Разполагаме с 

парк от модерна механизация необходима за изпълнение на поръчката и имаме 

дългогодишни контакти и сътрудничество с фирми производители и доставчици на 

материали необходими за изпълнението на обекта. 

 

Планов подход 

 

Плановият подход се изразява в планирането на действията при организацията и 

изпълнението на дейностите по договора. Той е абсолютно задължителен, защото 
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гарантира качественото и срочно изпълнение на различните дейности предмет на 

поръчката, а от там и на проекта като цяло.  

Още в процеса на детайлното планиране се вижда какви проблеми биха могли да 

възникнат и именно чрез предварително планиране тези проблеми се идентифицират, 

избягват или решават.  

Плановият подход позволява Изпълнителят да организира своевременно 

действията си, като подсигури ресурса за изпълнение на различните работи: материали, 

механизация, работна ръка, услуги, финансов ресурс и др., във времето, когато са 

необходими и в необходимото количество и качество. Чрез планирането и правилната 

организация се спестяват време и средства и се постига високо качество на изпълнение 

на отделните дейности и като цяло на завършения обект. 

 

Комплексен подход 

 

Комплексният подход не би могъл да се избегне, защото при изграждането на 

водопроводна мрежа с подобен обем се реализират много и различни действия и 

дейности едновременно и взаимосвързано едни с други, а при организацията ще се 

отчетат и съчетаят различни фактори и елементи. Комплексният подход създава 

стройна и ефективна организация  на изпълнение на дейностите по договора като 

обединява и допълва системния и плановия подход.  

При направата на организацията за изпълнение на поръчката в нашия Генерален 

подход за изпълнение на обекта сме приложили и трите подхода, тъй като предвиждаме 

предварително планиране чрез създаване на работни графици /месечни, седмични, 

дневни – според конкретната необходимост/, в които подробно са описани достаките на 

материали, необходимата механизация и работна ръка. 

В работния си график за изпълнение сме приложили и трите подхода за 

изпълнение на предмета на поръчката – планиране /планов подход/ графикът отразява 

система от действия и дейности, които са взаимосвързани помежду си в името на 

постигането на една обща цел и свързани във времето /систематичност - 

систематичен подход/ и се обхващат много и различни фактори, които работят 

съвместно за постигане на общата цел : ефективност , срочност и качество при 

изпълнение на договора /комплексност – комплексен подход/. 
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ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ /МЕХАНИЗАЦИЯ И РАБОТНА РЪКА/ ЗА 

КАЧЕСТВЕНОТО И СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА 

 

Пряко подчинени на Техническия ръководител са Специализираните 

строителни екипи за изпълнение на СМР.  

В зависимост от спецификата на отделните видове строително монтажни работи, 

всеки специализиран строителен екип изпълнява определени видове дейности и задачи 

и е окомплектован със специализирана за целта механизация и квалифицирана за 

конкретните дейности и задачи работна ръка. 

 Специализираните строителни екипи са в постоянна взаимосвързаност помежду 

си и под ръководството на техническия ръководител на обекта се подпомагат. 

За изпълнението на обекта според разработената от нас организация на 

изпълнение с цел качествено и срочно изпълнение на договора предвиждаме следните 

специализирани строителни екипи : 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СТРОИТЕЛЕН ЕКИП : МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

 

Този екип изпълнява първоначалните  мобилизационни дейности, изграждането 

на временното селище за нуждите на Изпълнителя и Строителния надзор, монтажа на 

информационната табела, временното водоснабдяване и електроснабдяване и всички 

подготвителни и мобилизационни дейности за успешния старт на строителството. 

 След приключване на строително монтажните работи този строителен екип 

извършва демобилизацията, окончателното почистване на строителната площадка, 

развалянето на временното селище на Изпълнителя и възстановяване на терена, на 

който се намира. 

 

Екип : Мобилизация и демобилизация   се състои от следния човешки ресурс :  

• Пътен работник – 2 човека 

• Монтажник на ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 
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• Електротехник – 2 човека 

Техническият ресурс (механизация и оборудване), с който е обезпечен Екип 

мобилизация и демобилизация е следният : 

• Товарен автомобил – 1 бр. 

• Автокран – 1 бр. 

• Комбиниран багер – 1 бр. 

• Самосвал – 1 бр. 

 

В ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ ПО ПОДОБЕКТИ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

СТРОИТЕЛНИ ЕКИПИ: 

 

ЗА ПОДОБЕКТ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ:  

ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 

• ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ 

Този екип изпълнява първоначалното почистване на трасетата на водопровода 

от растителност. 

Той се състои от следния човешки ресурс: 

- Общ работник – 10 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Резачка – 5 бр. 

- Товарен автомобил – 2 бр. 

 

• ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Екип Изкопни работи е оборудван със следната специализирана за целта 

техника: 

- Булдозер – 1 бр. 

- Багер – 1 бр. 

- Багер с чук – 1 бр. 

 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 
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Екип земни работи се състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 8 човека 

- Работник укрепване – 4 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Самосвал – 2 бр. 

- Мини челен товарач – 1 бр. 

- Трамбовка – 2 бр. 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Булдозер – 1 бр. 

 

• ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

Този специализиран строителен екип изпълнява опорните блокове в трасето на 

водопровода  

Екип опорни блокове се състои от следния човешки ресурс:  

- Кофражист – 1 човек 

- Бетонджия – 1 човек 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Бетоновоз – 1 бр. 

- Иглен вибратор – 1 бр. 

 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Кофражист – 2човека 

- Бетонджия – 2 човека 

- Арматурист – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Бетоновоз – 1 бр. 

- Иглен вибратор – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА 



179 of 666 
 

Този специализиран строителен екип изпълнява доставката и монтажа на 

стоманена тръба Ф108х5 по дъното на река. 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Работник метални конструкции – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Металорежеща машина – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ 

Този специализиран строителен екип ще изпълнява преминаването на 

стоманена обсадна тръба под път чрез безизкопна технология -  хоризонталния сондаж 

със стоманена обсадна тръба по път. 

Екип монтаж на стоманена тръба под път се състои от следния човешки 

ресурс: 

- Работник метални конструкции – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Металорежеща машина – 1 бр. 

- Машина за хоризонтален сондаж – 1 бр. 

 

ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ - МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 

• ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ 

Изпълнява доставката и разтоварването на тръбите, фасонните части и 

спирателната и регулираща арматура необходими за водопровода. 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ 

Изпълнява монтажа на плиетиленовите водопроводи чрез челно заваряване. 
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Състои от следния човешки ресурс: 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 6 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Машина за челно заваряване на ПЕ 

- Ел. Агрегат 

 

• ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 4 човека 

 

• ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Изпълнява дейностите по изпитване на тръбопроводите под хидравлично 

налягане и дезинфекцията им. 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 4 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Апаратура за изпитване под хидравлично налягане – 1 бр. 

- Апаратура за дезинфекция – 1 бр. 

- Ел. Агрегат – 2 бр. 

 

П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ 

Съоръженията към външните водопроводи са : 

- Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част 

- Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част 

- Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1 
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- Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

 

НА ТЕЗИ СЪОРЪЖЕНИЯ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

СТРОИТЕЛНИ ЕКИПИ : 

 

• ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Изкопчия – 5 човека 

 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 

Състои от следния човешки ресурс: 

- Изкопчия – 4 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Трамбовка – 1 бр. 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Кофражист – 2човека 

- Бетонджия – 2 човека 

- Арматурист – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Бетоновоз – 1 бр. 

- Иглен вибратор – 1 бр. 

 

• ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник замазки – 2човека 
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Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Ел. агрегат – 1 бр. 

- Бъркалка за смеси – 1 бр. 

 

• ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

Изпълнява грундирането и полагането на хидроизолацията на съоръженията. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник хидроизолация – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Горелка – 1 бр. 

 

• ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Бояджия – 2 човека 

 

• ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 

Извършва изолирането на тръбите, където е необходимо с изолация усилен тип 

по детайл. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

 

• ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 

Екип опорни блокове се състои от следния човешки ресурс:  

- Кофражист – 1 човек 

- Бетонджия – 1 човек 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Бетоновоз – 1 бр. 

- Иглен вибратор – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 

Извършва монтажа на оборудването в шахтите и съоръженията. 

Състои от следния човешки ресурс:  
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- Работник метални конструкции – 2 човека 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Металорежеща машина – 1 бр. 

- Ел. Агрегат – 1 бр. 

- Заваръчен апарат – 1 бр. 

- Оксижен – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 

Изпълнява монтажните работи по направата на шахтите в трасето на 

водопровода 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Автокран – 1 бр. 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 

Изпълнява дренажите с чакъл под съоръженията , където са необходими. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 
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• ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 

Извършва монтажа на врати със заключващ механизаъм на съоръженията 

съгласно проекта. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник врати – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

ЗА ПОДОБЕКТ : Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400МЗ 

 

• ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ 

Извършва подравняването на терена за напорния резервоар. 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Булдозер – 1 бр. 

 

• ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП 

Изпълнява механизирания изкоп за напорния резервоар. 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Багер – 1 бр. 

 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР 

Екип земни работи се състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 8 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Трамбовка – 1 бр. 

- Булдозер – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчияти – 2 човека 
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Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Самосвал – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ 

Изпълнява монтажните работи на тръби, фасонни части, арматури и 

оборудване в напорния резервоар. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник метални конструкции – 2 човека 

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Металорежеща машина – 1 бр. 

- Ел. Агрегат – 1 бр. 

- Заваръчен апарат – 1 бр. 

- Оксижен – 1 бр. 

 

• ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 

Извършва монтажа на външни и вътрешни стоманени херметични врати към 

напорния резервоар съгласно проекта. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник врати – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ 

Извършва доставката и монтажа на вентилационни комини ф150/2000 за 

напорния резервоар. 

Състои от следния човешки ресурс:  



186 of 666 
 

- Работник вентилация – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Бояджия – 2 човека 

 

• ЕКИП ПЛОЧНИЦИ 

Извършва работите по направа на плочници с нови бетонни квадратни плочи 

400/400/50-оцветени на площадката на напорния резервоар. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Пътен работник – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Бетоновоз – 1 бр. 

 

• ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

Изпълнява хидроизолационните работи на напорния резервоар. 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник хидроизолация – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Горелка – 1 бр. 

 

• ЕКИП МАЗИЛКИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Мазач – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Бъркалка за смеси – 1 бр. 

- Ел. Агрегат – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 
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Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник замазка – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР 

Извършва на съоръжението на водоплътност 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Апаратура за изпитване– 1 бр. 

 

• ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Работник метални конструкции – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил– 1 бр. 

- Заваръчен апарат – 1 бр. 

- Металорежеща машина – 1 бр. 

- Ел. Агрегат – 1 бр. 

 

• ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 3 човека 

 

• ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Самосвал– 1 бр. 

 

• ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Кофражист – 2 човека 
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- Бетонджия – 2 човека 

- Арматурист – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

- Бетоновоз – 1 бр. 

- Иглен вибратор – 1 бр. 

 

• ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник скеле – 4 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник скеле – 4 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Товарен автомобил – 1 бр. 

 

• ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Монтажник ВиК мрежи и съоръжения – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Апаратура за дезинфекция – 1 бр. 

 

• ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ 

Състои от следния човешки ресурс:  

- Изкопчия – 2 човека 

Оборудван е със следния технически ресурс : 

- Булдозер – 1 бр. 

- Трамбовка – 2 бр. 

- Самосвал – 1 бр. 
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Съответно за успешното изпълнение на обекта при високо качество и в 

декларирания срок и за постигане висока ефективност на работа общо за обекта са 

необходими следните човешки ресурси (работна ръка) и технически ресурси 

(механизация). 

Те са на разположения на изпълнителя и в зависимост от спецификата на работа, 

създадената организация и линейния график за изпълнение ще бъдат използвани в 

различни периоди от време.  

 

№ 
Наименование 

  

Общ  

максимален  

брой  

  Човешки ресурс/работна ръка/ 

 
1 Пътен работник 2 

2 Монтажник на ВиК мрежи и съоръжения 14 

3 Електротехник 2 

4 Общ работник 10 

5 Изкопчия 17 

6 Работник укрепване 4 

7 Кофражист 8 

8 Бетонджия 8 

9 Арматурист 7 

10 Работник метални конструкции 2 

11 Работник замазки 4 

12 Работник хидроизолации 2 

13 Бояджия 2 

14 Монтажник врати 2 

15 Работник вентилация 2 

16 Мазач 2 

17 Монтажник скеле 4 

   

 Технически ресурс / механизация  

1 Товарен автомобил 7 

2 Автокран 1 
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3 Комбиниран багер 1 

4 Самосвал 3 

5 Резачка 5 

6 Булдозер 3 

7 Багер 2 

8 Багер с чук 1 

9 Мини челен товарач 1 

10 Трамбовка 4 

11 Бетоновоз 4 

12 Иглен вибратор 4 

13 Металорежеща машина 1 

14 Машина за хоризонтален сондаж 1 

15 Машина за челно заваряване на ПЕ 1 

16 Ел. агрегат 5 

17 Апаратура за дезинфекция 1 

18 
Апаратура за изпробване под хидр. 

налягане 1 

19 Бъркалка за смеси 2 

20 Горелка 1 

21 Заваръчен апарат 1 

22 Оксижен 1 

23 Апаратура за изпитване 1 

24 Бетон помпа 1 

 

Разпределението на отговорностите между експертния и изпълнителски състав, 

взаимосвързаността и координацията на работната ръка и механизация за качественото 

и навременно изпълнение на обекта в съответствие с графика за изпълнение е показано 

графично в долната организационна схема: 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ЕКИПА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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ОПИСАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ  В ЕТАПА НА 

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, МОБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО 

 

Етапа на подготвителните дейности, мобилизацията на техниката и 

персонала на Изпълнителя и изграждането на временното строителство са 

Дейности които ще се извършат преди започване на строителните работи в етапа на 

подготовка на строителната площадка за осигуряване на максимално адекватна база за 

успешното стартиране на строителните дейности. 

Етапа на подготовка на строителната площадка обхваща периода от 

подписване на Договора между Възложителя и Изпълнителя , Предаване на одобрените 

работни проекти от Възложителя на Изпълнителя, Подписване на Протокол Образец 

2а (старт на срока на договор) до започването на фактическото изпълнение на обекта 

предмет на Договора (изпълнение на строително монтажните работи).  

Този етап е начален и от неговия успешен старт, зависят успешното постигане 

на основната цел на Възложителя : (Завършен обект в рамките на договорената цена, 

изпълнен в договорения срок и с високо качество съгласно изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация) и успешно постигане на крайните 

резултати: 

- подобряване на управлението на водния цикъл, чрез намаляване на реалните 

загуби от течове и аварии;  

- предоставяне на качествени ВиК услуги на населението, чрез рехабилитация 

на съществуващата инфраструктура;  

- намаляване на техническите загуби на вода, чрез подмяна на старите тръби и 

оттам на намаляване на разходите на местното ВиК дружество за добиване и 

разпределение на вода;  

- намаляване на разходите на местното ВиК дружество за текущи ремонти и 

поддръжка ;  

- осигуряване на населението с адекватно количество и качество на питейната 

вода и намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа. 
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През този период от време се извършат някои основни работи от Възложителя и 

Изпълнителя, а именно : 

 

Подготвителни дейности, мобилизация и временно строителство : 

 

Основните подготвителни дейности, които ще извърши Изпълнителя в етапа на 

мобилизация на екипа и подготовка за същинското изпълнение на строително 

монтажните работи по изграждането на външните водопроводи и напорен резервоар са:   

• Осигурява се терен за временно строителство (съгласуван с Възложителя); 

• Направа на временна ограда за временно селище; 

• Офис на Консултанта (Надзора) и неговия персонал; 

• Офис за ръководството на обекта - приобектови подвижни фургони за 

техническо ръководство, тоалетни, умивални, съблекални, столова, пунктове 

за първа медицинска помощ, инструментална и др.. 

• Складово стопанство за материали : 

- Складове за тръби фитинги, фасонни части, водопроводна арматура, 

шахти и капаци ; 

- Складове за инертни материали. 

• Район местостоянка за механизация и автотранспорт и ремонтна 

работилница за механизацията; 

• Съгласуване с Възложителя на Сметище/депо за: 

- Строителни отпадъци; 

- Земни маси; 

• Представяне на Изпълнителя пред местните органи за управление; 

• Актуализиране на строителната програма и график; 

• Открива и предоставя гаранции и застраховки, и получаване на аванс по 

Договора; 

• Заплащане на такси и наеми – РИОСВ, ВОД и др.; 

• Получаване на Разрешителни за : временна вода, ел.енергия, движение в 

населеното място на товарни автомобили и др.; 

• Представяне на Изпълнителя на “Инженера”/Строителния надзор; 

• Предлагане на “Инженера”/Строителния надзор за одобрение  на 

“Строителната програма и график” на Изпълнителя; 
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• Предлагане на “Инженера” за одобрение материалите са строителство по 

произход и производители; 

• Съгласуване на проектите за ВОД с местните органи на КАТ, ППЗ, Бърза 

помощ и др. заинтересовани институции; 

• Подготовка на подобектите за трасиране и стартиране на СМР; 

• Мероприятия за публичност - билбордове, постоянни и временни табели за 

обекта и др.; 

• Предоставяне от Възложителя на Изпълнителя на одобрените инвестиционни 

проекти; 

• Срещи, предхождащи строителството. 

 

ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО  

 

Изпълнителят в сътрудничество с Възложителя - представители на Община 

Котел, ще определят границите на строителната площадка.  

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните 

условия отличителна табела на място съгласувано и одобрено от Надзора и 

Възложителя, одобрено от Възложителя. Табелата ще е на български. Табелата и 

информацията върху нея ще бъде одобрена от възложителя преди нейното изпълнение 

и монтиране. Обектът попада в изискванията на чл.9, ал.1 (а) – работещите са изложени 

на различни рискови ситуации по време на изпълнението на строително - монтажните 

работи, което налага изготвяне на Информационна табела на обекта (чл.13 от Наредба 

2/2004г и чл.157 от ЗУТ). Табелата ще дава пълна информация за строежа, 

предназначението му, собственика, отговорника по Безопасност и Здраве/БЗ/, 

времетраенето на строителството и др. 

 

Предвиждаме на предварително съгласувана и одобрена от Възложителя и 

Надзора площадка на територията на площадката на съществуващия напорен 

резервоар, в близост до, който ще се изгради и новия напорен резервоар да изградим 

временно селище от фургони.  Строителството ще се обслужва от това временно 

селище. 
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Ситуация на площадката на временното селище за нуждите на Изпълнителя 

 

На площадката на временното селище ще бъдат разположени : 

• Офисът на Консултанта (Строителния Надзора) и неговия персонал; 

• Офис за ръководството на обекта - приобектови подвижни фургони за 

техническо ръководство, тоалетни, умивални, съблекални, столова, пунктове 

за първа медицинска помощ, инструментална и др. 

• Складово стопанство за материали : 

- Складове за тръби фитинги, фасонни части, водопроводна арматура, 

шахти и капаци ; 

- Складове за инертни материали. 

• Район местостоянка за механизация и автотранспорт и ремонтна 

работилница за механизацията; 

 

Временното строително селище за нуждите на Изпълнителя, Възложителя и 

Надзора ще се изгради на място съгласувано и одобрено от Възложителя и Надзора.  
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При необходимост и след изричните съгласувания и указания от страна на 

Възложителя може да се предвиди и спомагателни временни складове по трасетата на 

водопроводите с цел обезпечаване на регулярните доставки на материали. Всеки терен 

ще е съгласуван с Възложителя. 

 

Оформяне на терена за временно строително селище.  

 

 

 

Отстраняване на хумуса (ако има), натоварване и извозване на временно депо за 

хумус, съгласувано с Възложителя. Полагане, разстилане и уплътняване на основа от 

трошен камък и баластра. 

 

Временно селище ще бъде разделено на следните основи зони: 

- Зона за административно обслужване на целият проект; 

- Складови площи – открити и закрити; 

- Паркинг за строителната механизация и автотранспорт и ремонтна 

работилница за механизацията; 
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- Депа за временно складиране на инертен материал и материал от 

изкопните дейности за обекта. 

- Място за складиране на кофражни платна и зона за армировъчни 

дейности. 

На територията на временното селище ще бъде организирана необходимата 

охрана за контролиран достъп до площадката. 

Инженерният състав на обекта ще се обезпечи административно с изграждане на 

офиси от мобилни офисни фургони. 

 

 
 

 
 

 

Ние предлагаме схема за инсталиране на битовата част за Надзора и 

Изпълнителя и зона за складиране на материалите и местостоянка на строителната 

техника предвидена за изпълнението на този обект.  

Местоположението на временното селище и схемата му ще бъде предварително 

съгласувана със Строителния надзор и Възложителя . 
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Схема на временното селище на Изпълнителя  

 

 

 

Временни съоръжения за нуждите на Строителния Надзор и неговия 

персонал 

 

В сила от датата на действие на Договора, Изпълнителят ще предостави офис, 

предназначен единствено за нуждите на Строителния надзор и неговия персонал.  

Изпълнителят ще застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба, 

съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще 

подсигури  поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и 

плаща разходите за ел. енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за 

отпадни води и обслужване на химически тоалетни. Тези услуги ще включват и 
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ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите ще бъдат в специални фургони 

или съществуващи сгради . 

Изпълнителят ще осигури на терена на територията на временното селище офис 

помещение с квадратура подходяща за индивидуалните нужди на Надзора и неговите 

представители. Настаняването подлежи на одобрение от Надзора. На площадката на 

временното селище Изпълнителят ще осигури паркоместа за нуждите на Строителния 

надзор и за свои нужди. 

Приспособяването на офиса ще бъде в съответствие със следните минимални 

изисквания: 

• Офисът ще бъде водонепропусклив, от стабилна конструкция, с удобно 

разпределение, изолиран и декориран. 

• Офисът на Строителния надзор ще бъде обзаведен, снабден с ОВиК, 

електричество, осветление, вода и канал. 

 

След приключване на Договора, офисите ще бъдат изпразнени и преместени от 

Изпълнителя, а терена на временното селище ще бъде възстановен в предишния му вид 

съгласно инструкциите на Назора и Възложителя. 

 

 

Примерна схема на съоръженията за нуждите на Строителния Надзор 
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Временни съоръжения за нуждите на Изпълнителя  

 

Офис за ръководството на обекта – На предварително одобрената от Надзор и 

Възложител площадка за временно селище ще бъдат монтирани приобектови подвижни 

фургони за техническо ръководство, тоалетни, умивални, съблекални, столова, 

пунктове за първа медицинска помощ. 

За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ 

по Договора, Изпълнителят ще предостави всички необходими офиси, помещения за 

обществени нужди, квартири и други необходими удобства. 

Изпълнителят предлага временното селище с офиси за Надзора и Изпълнителя, 

складови площи , местостоянка за механизацията и паркинг за автомобилите да бъде на 

територията на площадката на съществуващия напорен резервоар (където се намира и 

новопроектирания напорен резервоар) на площадка съгласувана и одобрена от 

Възложителя и Надзора. 

Всички разходи, произтичащи от това изграждане, ще бъдат за сметка на 

Изпълнителя. Офисът ще бъде построен стабилно, устойчив на атмосферни влияния, 

добре осветен и удобно обзаведен.  

Изпълнителят ще има точен пощенски адрес на офиса за което ще уведоми 

Инженера/Строителния надзор. Съобщения или инструкции, оставени или изпратени 

по пощата до този офис, ще се смятат за връчени на Изпълнителя.  

Офисът на Изпълнителя няма се измества от строителната площадка, до 

завършването на задачата и влизането в експлоатация на обекта, или докато Инженерът 

не уведоми писмено Изпълнителя, че е длъжен да го направи.  

Изпълнителят няма да позволява никой да живее на площадката (освен ако не с 

цел охрана на обекта и това да е одобрено от Инженера/Надзора), или да се водят 

животни на строителната площадка. 

След приключване периода на строителство, Изпълнителят ще прибере цялото 

си временно оборудване и ще остави площадката в чисто и подредено състояние. 

Зоните за складиране на тръби и материали ще бъдат изцяло заградени с 

бариери, със знаци, забраняващи навлизането в зоната 

Изпълнителят ще осигури на строителните работници всички определени от 

закона битови изисквания и ще им предостави необходимите дрехи, обувки и средства 

по безопасност на труда. 
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Всички временни съоръжения ще се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят 

ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията 

на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и 

правилници.  

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни 

повече, то те ще бъдат преместени и площадката ще се възстанови в първоначалното си 

състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително 

поддръжка, преместване и изнасяне, ще се поемат от Изпълнителя. 
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Схема на временно селище - офиси, складово стопанство, санитарни помещения 

 

Складиране и охрана на оборудване и материали  

 

Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 

планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. 

Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на материала. 

Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на 

Площадката. Изпълнителят няма да съхранява на Площадката ненужни материали или 

оборудване.  

Изпълнителят ще: 

- организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат 

безопасността на хората;  

- окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара 

върху платформите;  

- получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение 

и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.  

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 

оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват 

никакви допълнителни плащания във връзка с това.  
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Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени 

следните условия:  

- Строителния надзор е получил препоръките на производителя за складиране на 

Площадката;  

- Възложителят е установил и одобрил района където ще се складира материала.  

 

Ще се оформи складово стопанство за материали  

(открити и закрити складове): 

- Складове за тръби, фитинги, фасонни части, водопроводна арматура, шахти и 

капаци; 

- Място за складиране на кофражни платна и зона за армировъчни дейности. 

- Складове за инертни материали и места за временно депониране на изкопаните 

земни маси, които ще се използват повторно за нуждите на обекта; 

- Закрити складове за сухи строителни смеси; 

- Закрит склад за дребен строителен инвентар; 

 

 

Зона на складово стопанство за тръби, фитинги, арматура и др. материали 
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Зоните за складиране на тръби, спирателна и регулираща арматура, капаци за 

шахти и др. ще бъдат изцяло заградени с бариери, със знаци, забраняващи навлизането 

в зоната. 

 

 

Схема на санитарен фургон и фургон склад за дребни материали 

 

Район местостоянка за механизация и автотранспорт 

 

 

Измиване на гумите на механизацията 
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Района за местостоянка на механизацията ще бъде оформен с трошено каменна 

настилка и ще се обособят места за различните видове механизация използвана на 

обекта.  

С оглед местоположението на обекта при изхода от обекта ще се монтира 

инсталация за измиване на механизация, с цел да се ограничи замърсяването на 

градската инфраструктура. Тази дейност е част от концепцията ни за опазване на 

пътната инфраструктура в района и за намаляване на запрашеността на атмосферния 

въздух.  

В края на работния ден ежедневно ще се почистват улици и пътища от изсипана 

земна маса, чакъл, пясък, или друг вид замърсител, с които волно или неволно 

Изпълнителят при изпълнение на строително монтажните работи е замърсил 

територията. При необходимост почистването ще включва измиване с вода, механично 

четкане и използване на ръчен труд.  

Няма да се допусне запушването на дъждовни приемници и преливници със 

земни или други отпадъци. 

 

Информационна табела на строителния обект 

 

Изпълнителят в сътрудничество с Възложителя ще определят границите на 

строителната площадка. Информацията броя и вида на билбордовете както и локацията 

им ще се съгласуват с Възложителя преди монтирането им. Изпълнителят ще осигури, 

издигне и поддържа устойчиви на атмосферните влияния означителни табели на входа 

на площадката или на друго място, одобрено от Надзора.  

Табелата ще предоставят информация за името на обекта, агенциите, които го 

финансират, включително логото и името на Бенефициента. Табелата ще е на български 

език. 

 

Информационната табела ще съдържа: 

 

1. дата на откриване на строителната площадка; 

2. номер и дата на разрешението за строеж; 

3. точен адрес на строителната площадка (ако има); 

4. възложител/и (име/на и адрес/и); 

5. вид на строежа; 
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6. строител/и (име/на и адрес/и); 

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното 

проектиране (име/на и адрес/и); 

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа 

(име/на и адрес/и); 

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност на строителната площадка; 

13. данни за вече избрани подизпълнители (ако има такива). 

Табелата ще се изработи по стандартни размери. Тя ще бъде поставена на видно 

място, за да се чете от разстояние, дори и от пътуващи в МПС. 

 

Временни съоръжения 

 

Всички временни съоръжения ще се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят 

ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията 

на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и 

правилници.  

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни 

повече, то те ще бъдат преместени и площадката ще се възстанови в първоначалното си 

състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително 

поддръжка, преместване и изнасяне, ще се поемат от Изпълнителя.  

 

Временно електро захранване  

 

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от 

Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат 

осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и 

местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации 

са предмет на одобрение от Възложителя. 

За своя сметка Изпълнителят ще предостави, монтира, оперира и поддържа 

цялата система, нужна за временно електро захранване за строителни цели, полевите 
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офиси и извършване на проби. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки 

за предоставяне на временно електро захранване от местната електрическа компания. 

Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания. При 

приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с електро компанията, 

че ще изключи и премести системата за временно електро захранване. Ако системата за 

временно електро захранване използва генераторни станции, то тези станции ще са 

заградени и шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда. 

Изпълнителят ще осигури и поддържа временно електроснабдяване, както за 

нуждите на строителството, така и за временните офиси на Изпълнителя и служителите 

на Възложителя и Строителния надзор. Всички устройства ще се отстранят от 

Изпълнителя преди окончателното приемане на работите. 

 

 

Предложение на Изпълнителя за Временно електрозахранване на временното селище 

 

Допълнително външно осветление 

 

Не се предвижда работа на тъмно. Строително – монтажните работи ще се 

извършват през светлата част на дена на естествено осветление. 

Въпреки това ключовите зони на обекта, при необходимост, ще бъдат снабдени с 

прожекторно осветление, с възможност за наблюдение и ремонти през тъмните часове 
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на денонощието. 

 

Временни водоснабдяване и канализация 

 

Изпълнителят ще предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 

строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и ще осигури вода за 

промиване на водопроводите и за проби.  

Изпълнителят ще осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода 

както за нуждите на строителството и за временните офиси на Изпълнителя и 

служителите на Възложителя/ЗИП и Строителния надзор. 

Изпълнителят ще извърши водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води от 

посочените по-горе офиси. В и К мрежата ще бъде изпълнена така, че да бъде в 

съответствие с Българските норми за водоснабдяване и канализация. Всички такива 

устройства ще се отстранят от Изпълнителя преди окончателното приемане на 

работите.  

 

Противопожарни мерки 

 

Преди започване на строителството Изпълнителят ще изработи подробен план с 

мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и ще го 

представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 

от Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

Имайки предвид спецификата и местоположението на обекта Изпълнителят ще 

предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на 

пожар на работната площадка или в съседни на подобектите райони. 

Изпълнителят веднага ще подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят ще 

упражнява предпазните мерки за безопасност и ще се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ. 
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Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или 

аварията. 

Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат 

изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за 

действията за защитата им. 

Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез 

използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения. 

Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не 

участват в борбата срещу пожара или аварията. 

Изпълнителят ще осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар и ще съдейства на компетентните органи. Изпълнителят няма да разрешава 

никакво горене на отпадъци или отломки. 

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се 

възобновява. 

Ще се изгради оборудвано противопожарно табло (ППТ) при фургоните, 

съгласно българските противопожарни наредби. Противопожарното табло ще съдържа 

задължителните подръчни уреди и съоръжения за пожарогасене (лопата, кирка, гумена 

тупалка, кофпомпа с вода за гасене на пожар) и камбана или звънец за оповестяване на 

пожар, авария или злополука. 

 

Оборудване на противопожарното табло: 

 

1. Прахов пожарогасител 6кг – 1 бр. 

2. Кофпомпа(воден пожарогасител) – 1 бр. 

3. Съд за вода с обем 200 литра – 1 бр 

4. Кофа – 1 бр. 

5. Лопата – 1 бр. 

6. Кирка – 1 бр. 

 

За всеки един от предвидените фургони за временното селище ще бъде 

предвиден по един Прахов пожарогасител – 6кг. 

Ежедневно Техническият ръководител и Координаторът по Безопасност и 

Здраве  ще следят дали са н аместата си табелите с телефони на служба ПАЖ, тел166 

при пожар и тел.150 за бърза медицинска помощ по изискванията на чл.65(2) от 
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Наредба №2 и дали са в изправност (да няма заличени данни от тях). 

  Оборудваната обектова аптечка ще се намира в канцеларията на техническия 

ръководител.  

Преносими противопожарни устройства (CO2 пожарогасители, сухи 

пожарогасители и противопожарни одеяла) ще бъдат разположени на места, в 

съответствие с изискванията на Българските нормативни уредби. 

 

Временни пътища 

 

Имайки впредвид местоположението на обекта и стръмния терен, на места ще е 

необходимо изграждане на временни пътища с подходящи безопасни наклони. 

Специално за изграждането на новия напорен резервоар ще е необходимо изграждането 

на временен път. Уличното платно, водещо към площадката за резервоара е широко не 

повече от 3м. Тази широчина е недостатъчна за безопасното придвижване на 

транспортните средства, бетоновози, бетон помпа и самосвали. Поради тази причина 

ще уширим  пътя към напорния резервоар и ще насипем с уплътнен трошен камък. Ще 

изградим площадка за обръщане на транспортните средства. 

 

Санитарна организация и изхвърляне на отпадъците 

 

Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на 

обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа 

съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за 

запазване на обекта чист. 

 Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които 

могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно - санитарните 

условия. 

Изпълнителят ще осигури подходящи столова и тоалетна на строителните 

работници, за да покрие изискванията в законовите постановления. Отделно ще 

осигури санитарни възли за служителите в офиса на Надзора. Предвиждаме да 

разположим на площадката на временното селище необходимия брой химически 

тоалетни според нормативните изисквания. 

Изпълнителят е отговорен за изхвърлянето на каналните води и отпадъците в 

съответствие с Българските екологични норми.  
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Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни помещения на 

площадката за ползване от всички лица, имащи връзка с Обекта. Изпълнителят ще 

поддържа тези помещения чисти и в добри санитарни условия, като взема 

необходимите мерки за да поддържа площадката чиста.  

Изпълнителят ще извършва всякакъв вид почистване, каквото може да бъде 

разпоредено от Инженера (Строителния надзор), за да поддържа тези добри санитарни 

условия. 

 

Подреденост на строителната площадка  

 

Изпълнителят ще вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал 

и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. 

Той ще приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него 

автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 

пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят ще отстрани за 

своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за 

движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, 

включително и измиването му с вода.  

След приключване на строителните дейности и преди организиране на 

процедурата за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще 

отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови 

заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност. 

Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта 

постоянно почистен от строителни и битови отпадъци. 

Изпълнителят е отговорен за изхвърлянето на каналните води и отпадъците  в 

съответствие с Българските екологични норми. 

Изпълнителят ще ограничи своите дейности в определените граници на 

площадките или и върху други площи, ако това е съгласувано между 

Инженера/Надзора, Възложителя и Изпълнителя.  

Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно 

състояние по време на периода на строителство. Изхвърлянето на всички неизползвани 

материали и остатъци, свързани със строителните работи от площадките, ще бъде 

задължение на Изпълнителя.  
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Отчитайки спецификата и местоположението на обекта Изпълнителят ще 

предотврати влизането и излизането на превозни средства на площадките, ако 

замърсяват с кал или други отпадъци повърхностите на прилежащите пътища или 

пешеходни пътеки. При първа възможност всички такива отпадъци ще се отстранят. 

 

Лаборатория за изпитване на материалите  

 

Изпълнителят ще осигури помещение за съхранение на образци подлежащи на 

изпитване в лаборатория за определяне на качеството на материалите.  

За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите 

по окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят ще подготви и ще предостави 

за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните 

изпитвания. Лабораторното оборудване ще бъде в съответствие с изискванията на 

специфицираните стандарти. То ще позволява извършването на различни опитни 

процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази от 

Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото 

оборудване, то необходимите изпитвания ще бъдат извършвани от лицензирана 

независима лаборатория за негова сметка.  

Изпълнителят ще извършва всички СМР в съответствие с изискванията от 

нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на 

строителството. Изпълнителят ще съставя актове и протоколи, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната 

дейност, според условията на договора ще бъдат нови продукти. Използвани материали 

и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни 

схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато 

това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят ще съобрази работните 

планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и 

спецификата на строителния обект. Преди доставката на каквито и да е материали те 

ще бъдат одобрени от Строителния надзор. Ще предоставим, документи за произход и 

качество на материалите – представяне на производителя, декларации за 

експлоатационни показатели, тестове от лабораторни изпитания, инструкции на 

производителя за товарене, разтоварване, складиране и монтаж на изделията  и др. 
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Условия на работа 

 

• Работата ще се извършва по време на нормалните работни часове и в дни 

съгласно одобрената работна програма, когато временно работата се 

извършва в извънредни часове, това предварително ще бъде съгласувано с 

Надзора и Възложителя;  

• Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните 

лични предпазни средства и облекло и средства за указване на първа помощ;  

• Изпълнителят ще организира обекта и методите си на работа по такъв начин, 

че всички те да са безопасни;  

• Осветление на работните места и обекта;  

• Противопожарно оборудване.  

 

Работно време на строителната площадка  

 

Работното време на строителната площадка е строго ограничено както следва:  

- От понеделник до петък: от 8.00 до 17.00ч.  

Планът и технологията на работа, които съставя Изпълнителят, ще бъдат 

съобразени с условието, че продължителността на работното време е непроменлива.  

Всяко решение взето от Изпълнителя да се работи извън посоченото работно 

време ще бъде представено под формата на молба най - малко седем дни по - рано на 

Надзора за одобрение. Като Изпълнителят точно ще дефинира вида строителна работа 

и аргументите за молбата. 

Незапланувани отклонения от обичайното работно време обикновено ще се 

допускат само при извънредни случаи, като Надзора ще бъде своевременно 

информиран за такива отклонения от графика или за намерения на Изпълнителя да 

разреши извънредни работни часове. 

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с това работно време.  

Програмата на Изпълнителя и методите на работа са планирани с презумпцията, 

че работното време няма да бъде променяно.  

 

Предварително уведомяване на населението 
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В етапа на подготвителните и мобилизационни дейности и изпълнение на 

временното строителство ще извършим и информиране и уведомяване на населението, 

което по някакъв начин може да бъде засегнато от предстоящата промяна в 

организацията на движението и от изпълнението на строително монтажните работи. 

Жителите ще бъдат подробно информирани за датата на началото на строителните 

работи, срока за изпълнение и датата на приключване на работите. 

 

Съставяне на строителни книжа 

 

Изпълнителят ще води пълна и точна документация и ще следи за изготвянето и 

циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят ще е сигурен, че 

цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване 

на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност 

за проследяване. 

Като изпълнител ще отговаряме за изготвянето по време на строителството на 

Строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документация (съвкупност от актове, 

протоколи и екзекутивни чертежи; декларации за експлоатационни показатели на 

материалите; разрешения за въвеждане в експлоатация; протоколи от единичните, 

комплексни и приемни изпитвания; документи за правоспособността на изпълнителите 

на контрола и др.), съгласно действащото в България приложимо законодателство и 

изискванията на настоящата спецификация, както следва: 

- Ще бъдем отговорни за изготвяне по време на строителството на 

Изпълнителната документация и предаването й на Инженера/Надзора и 

Възложителя при завършване на строително - монтажните работи; 

- Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация 

ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 и Наредба № 3 от 2003 г. към 

ЗУТ на МРРБ, както и на приложимите към изпълняваните видове работи 

технически нормативни актове; 

- В състава на Изпълнителната документация Изпълнителят ще включи и 

декларациите за експлоатационни показатели на всички материали (вложени 

в обекта), придружени със съответните сертификати за произход и за 

качество, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 
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продуктите (ЗТИП) и наредбите за съответствие към него, приложими за 

обекта; 

- Екзекутивните чертежи, включени в състава на Изпълнителната 

документация, ще показват всякакви и всички отклонения от Работния 

проект за всички части 

- Отделните документи от Изпълнителната документация ще се съставят по 

време на строителството в технологична последователност. 

 

На обекта ще бъдат заведени: 

 

- Заповедна книга на обекта; 

- Дневник на бетоновите работи; 

- Дневник на заваръчните работи; 

- Книжа за инструктаж; 

- Други по искане на Инженера, Възложителя или Проектанта; 

 

Дневникът на обекта/заповедна книга/ ще бъде съхраняван от Изпълнителя във 

временния офис на обекта. Същият ще бъде винаги на разположение на Надзора, 

Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи. Дневникът ще бъде 

използван за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга 

информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и 

представител на Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще 

преглеждат записите, като Изпълнителят ще осигурява копия от тях на Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници 

от дневника. Дневникът на обекта ще бъде прошрунорован и прономерован и ще 

съдържа информация за строителния обект съгласно законоустановените изисквания и 

заверен от Строителния надзор на обекта. 

Обектът ще се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство 

за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 

 

Стандарти.  

 

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за 

конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 
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работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то ще 

бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай 

че няма друго специално указание. 

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. 

Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани 

само ако:  

• са в по - голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните 

български стандарти и разпоредби или  

• за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и 

разпоредби.  

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-

добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети 

след предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай 

Изпълнителят ще представи цялата необходима информация в съответствие с 

инструкциите на Възложителя. Възложителя трябва да вземе решение в най - кратките 

по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че 

Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не 

гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят ще приложи стандартите и 

разпоредбите, посочени от Възложителя.  

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той ще 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно 

с издържан превод на български език.  

Ще бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива 

приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в 

строителството. 

 

Средства за първа помощ 

 

Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните 

лични предпазни средства и облекло. 

Изпълнителят ще организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че 

всички те да са безопасни. 

Изпълнителят ще подсигури осветление на работните места и Обекта. 
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Изпълнителят ще достави необходимото противопожарно оборудване и изгради 

необходимите от нормативните документи противопожарни табла. Фургоните ще бъдат 

оборудвани с аптечки за първа медицинска помощ. 

 

Правила за безопасност и общ правилник за обекта 

 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта са 

задължение на Изпълнителя. Изпълнителят ще осигури работно облекло и лични 

предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от 

различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите 

според изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 

извършване на СМР. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците 

ще бъдат инструктирани за работата с тях. Няма да се допуска с машините и 

съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на 

машините, ще бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини 

ще бъдат заземени. 

Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и 

спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. 

Те ще са съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните 

власти. 

Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни 

опасности, предвидени при извършването на Работите, които ще са цялостно описани. 

За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи отговорник, който освен 

надзор за напредъка на работата ще отговаря за безопасността и сигурността на 

мястото. 

Всички работници ще бъдат оборудвани с жълти жилетки с рефлектиращи 

ленти, защитни каски, противоударни обувки, работни ръкавици и всичко необходимо 

за тяхната безопасност. 

Настоящите нива на шум, измерени на разстояние приблизително 1 м. от 

механични и електрически средства, са разрешени от съответните стандарти и наредби:  

1) Хидравлично и пневматично оборудване mах. NR 80  

2) Редуктори и двигатели mах. NR 80  

3) Водни помпи mах. NR 80  
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NR 80 е стойността за класификация на шума по ISO Стандарт 1986.  

 

Изисквания за сигурност 

 

От самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще 

носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата 

си работа, материали и оборудване. 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна 

или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети 

или вреди вследствие на работата му по този Договор. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от 

страна на Изпълнителя се възстановява по подходящ и задоволителен начин, от и за 

сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от 

неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда 

върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи 

отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези 

искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка 

проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото 

състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, 

Изпълнителят ще предоставя удовлетворителни доказателства, че подобни искове за 

щети са законово решени. 

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят ще извършва 

необходимото почистване и възстановяване, което се изисква за предаването на 

завършените подобекти.  

Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни 

огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а 

също така и други средства, които да предпазват от хората от инциденти и нанасяне на 

щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки ще са на български език, в 

съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за 

затваряне на пътно платно ще се извършва с временни знаци, конуси и сигнални 

светлини. 

Изпълнителят ще вземе предвид всички необходими предпазни мерки, за да 

предотвратяване на наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички 



Page 219 от 666 

 

изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи 

опасност за хората, ще са добре осветени в периода от ½ (половин) час преди залеза на 

слънцето до ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба 

видимост. Позицията и броят на лампите ще бъде определен така, че ясно да очертава 

размера и мястото на работите. 

Около откритите изкопи ще се осигури метална мрежа (с височина поне 1 m), 

като същата ще бъде на място докато изкопите не са напълно запълнени. Горната част 

на оградата ще носи поне 0.5 kN хоризонтален напор. Пластмасови ленти, дървени 

прегради и пр.ще се използват само за обозначаване на места за складиране и пр. 

Изпълнителят ще предвиди подходящо ограждане на изкопите, което да отдели 

строежа, както от сградите в експлоатация, така и от случайно преминаващи жители. 

Такова ограждане на изкопа ще предвидим и при изпълнение на строителни работи 

извън регулацията на селото. Означаването на изкопа е задължително, заради 

ползването на земеделските земии черните пътища водещи до отделните имоти.  

 

Безопасност на движението и обществена безопасност:  

 

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива знаци, лампи, бариери, 

огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, 

които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на 

безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на 

изпълнителя така и преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за 

безопасност на място, ще се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и 

да е строителна работа.  

Предварително ще са определени улиците от уличната мрежа, по които ще 

минават транспотните средства извозващи или връщащи изкопаната земна маса. Ще се 

изготви проект за временна организация на движението за улиците, по които то е 

интензивно, за да не се допусне авария или злополука поради разсеяност на водачите 

или друга причина. Транспортни средства, извън предвидените строителни машини, 

необходими за изпълнението на строително – монтажните работи по проект, няма да се 

допускат в границите на строителната площадка. 

С оглед създаване на условия за безопасно движение на пътни превозни средства 

в района на строителния обект (изходи на строителна механизация на пътища и зоната 

на безизкопно пренинаване на водопровода под път), временната организация на 
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движението ще бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната 

организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците.  

Изпълнителят ще монтира и поддържа по всяко време на извършване на 

работата всички пътни знаци и бариери. Ще бъде осигурена достатъчност на знаците и 

бариерите. Знаците ще бъдат осветени през нощта или ще бъдат произведени от 

подходящ светлоотразяващ материал.  

 

Достъп за служебни лица 

 

Изпълнителят ще осигури достъп на упълномощени органи и общински 

представители, по всяко време на строителството, независимо дали е в начален или 

напреднал етап, като за целта ще бъде направен инструктаж за безопасност и ще бъдат 

осигурени подходящи условия за достъп и инспекция и необходимите (задължителни) 

предпазни средства. 

 

Мероприятия при извънредни ситуации 

 

Ще се изготви план, с който да се осигури ръководен персона, механизация и 

работна ръка за строителни работи извън работно време при извънредни ситуации. 

Надзорът ще разполага по всяко време със списък от адреси и телефонни номера 

на персонала по договор, който е отговорен за провеждане на строителни и аварийни 

работи, в случай на извънредна ситуация. 

Работниците ще бъдат запознати с правила, касаещи извънредните ситуации и 

действията, които са задължителни за отстраняването им. 

 

Повреди на довеждащите пътища  

 

Изпълнителят гарантира, че вероятността за повреда на държавни или частни 

пътища или улици от превозни средства или оборудване, навлизащо или напускащо 

строителната площадка, е сведена до минимум и че той ще бъде отговорен за разходите 

на всички ремонтни работи, необходими за възстановяване на такива пътища или 

пешеходни пътеки, както изисква проекта за възстановяване, собственика и/или 

контролните органи. 
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Санитарно оборудване 

 

Изпълнителят ще осигури достатъчно химически тоалетни на работното място и 

ще поддържа санитарното съоръжение в изправност, през цялото време на 

използването му.  

Ще се използват тоалетните от химически тип, които не замърсяват околната 

среда. След края на строителството, санитарното оборудване ще бъде премахнато, а 

площите възстановени в първоначалния си вид. 

 

Ключови моменти в етапа на подготвителните дейности, мобилизация на 

Изпълнителя и временно строителство, свързаните с тях изходни данни и 

факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката 

 

Успешното и правилно изпълнение на мобилизационните дейности, 

подготвителните работи и временното строителство е ключови момент за навременното 

и качествено изпълнение на поръчката.  

Правилната организация на Изпълнителя в този подготвителен етап е 

предпоставка и фактор за навременното и качествено изпълнение на следващите етапи 

от изпълнението на договора, а именно договаряне и доставка на материалите за 

изпълнение на обекта и качественото и навременно изпълнение на строително 

монтажните работи и на целия обект. 

Етапа на подготвителните дейности, мобилизацията на техниката и 

персонала на Изпълнителя и изграждането на временното строителство са 

Дейности които ще се извършат преди започване на строителните работи в етапа на 

подготовка на строителната площадка за осигуряване на максимално адекватна база за 

успешното стартиране на строителните дейности. 

Етапа на подготовка на строителната площадка обхваща периода от 

подписване на Договора между Възложителя и Изпълнителя , Предаване на одобрените 

работни проекти от Възложителя на Изпълнителя, Подписване на Протокол Образец 

2а (старт на срока на договор) до започването на фактическото изпълнение на обекта 

предмет на Договора (изпълнение на строително монтажните работи).  

Този етап е начален и от неговия успешен старт, зависят успешното постигане 

на основната цел на Възложителя : Успешно завършен обект в рамките на 
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договорената цена, изпълнен в договорения срок и с високо качество съгласно 

изискванията на Възложителя и Техническата спецификация) и крайния резултат : 

успешно изпълнена Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен 

резервоар с. Тича съгласно нормите и изискванията на Техническата спецификация.  

Изпълнителят ще разработи процедурата по осигуряване на качеството 

осланяйки се на личната си компетентност в областта на контрола на качеството при 

изпълнение на обекти с предмет, обхват и обем сходни с настоящия . Процедурата по 

осигуряване качеството се извършва в съответствие с условията по договора. 

Изпълнителят ще се увери, че контролът на качеството се придържа към 

действащите български стандарти или еквивалентни.  

Изпълнителят ще си набави сборник със следните международни стандарти или 

еквивалентни:  

- ISO 9000 Стандарти за осигуряване на контрола по качеството – указание 

за подбор и рационализация.  

- ISO 9001 Качествена организация – Модел на осигуряването на 

качеството в смисъла на усъвършенстване, производство, монтаж и 

поддръжка след продан.  

- ISO 9002 Качествена организация – Модел на осигуряването на 

качеството в производството и монтажа  

- ISO 9003 Качествена организация - Модел на осигуряването на 

качеството в контролни и окончателни проверки  

- ISO 9004 Качествен контрол и предмет на системата за управление на 

качеството – Указания  

- ISO 8402 Управление на качеството и осигуряване на качеството – 

терминология  

- ISO 14001 Системи за управление на околната среда. Изисквания с 

указания за използване 

 

Етапа на подготвителните, мобилизационни дейности и изграждането на 

временното селище за нуждите на Изпълнителя и Строителния надзор ще изпълним със 

специализиран строителен Екип Мобилизация и Демобилизация. 

Този екип е пряко подчинен на Техническия ръководител. 
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Екип Мобилизация и Демобилизация изпълнява първоначалните  

мобилизационни дейности, изграждането на временното селище за нуждите на 

Изпълнителя и Строителния надзор, монтажа на информационната табела, временното 

водоснабдяване и електроснабдяване и всички подготвителни и мобилизационни 

дейности (описани подробно по – горе), необходими за успешния старт на 

строителството, което от своя страна е предпоставка за успешното изпълнение на 

следващите етапи от изпълнение на поръчката и за качественото й, срочно и успешно 

изпълнение като цяло.   

 След приключване на строително монтажните работи този строителен екип 

извършва демобилизационните дейности, разрушаване на временното селище и 

окончателното почистване на строителната площадка и подготовката й за предаване на 

Възложителя. 

Последователността на дейностите, взаимовръзките между тях, сроковете за 

изпълнение на всяка една от тях, началото и края й във времето и разпределението  на 

необходимите за изпълнението за всяка една задача технически ресурси (механизация), 

човешки ресурси (работна ръка) и ръководен персонал необходими за тези дейности 

сме показали по – долу : 
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НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЯКА ЕДНА ЗАДАЧА  В 

ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО 

Наименование на работите 
Ед. 

мярка  

Количе 

ство  

Прод. 

КД 
Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал Материали 

   ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ:     3 d 
Tue 

31.03.20 

Thu 

02.04.20 

Максимално 

разпределение на 

човешките ресурси 

от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

Максимално 

разпределение на 

техническите 

ресурси от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

    

      ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 
    3 d 

Tue 

31.03.20 

Thu 

02.04.20 

ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: 

Пътен работник [2]; 

Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2]; 

Електротехник [2] 

ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я: Товарен 

автомобил; 

Автокран; 

Комбиниран багер; 

Самосвал; 

    

         Направа на временно селище     3 d 
Tue 

31.03.20 

Thu 

02.04.20 

Пътен работник [2]; 

Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2]; 

Електротехник[2] 

Товарен автомобил; 

Автокран; 

Комбиниран багер; 

Самосвал; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

Моб. Временна 

ограда; 

контейнери 

         Поставяне на указателни знаци 

и Информационна табела 
    3 d 

Tue 

31.03.20 

Thu 

02.04.20 
Пътен работник [2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

указателни знаци; 

Информационна 

табела 
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         Временно електрозахранване     1 d 
Tue 

31.03.20 

Tue 

31.03.20 
Електротехник[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

Временно ел 

табло; кабели 

         Временно водоснабдяване     1 d 
Tue 

31.03.20 

Tue 

31.03.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2]; 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

Тръби; Кранове; 

Водомер; 

         Предоставяне за одобрение на 

документи за произход и качество на 

строителни материали и продукти 

необходими за започване на 

строителството. 

    3 d 
Tue 

31.03.20 

Thu 

02.04.20 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/ 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; 

  

 

Датите се условни, като зависят от подписването на договорното споразумение и датата на подписване на Акт Обр.2а за 

откриване на строителната площадка и даване на строителна линия и ниво. След подписване на Акт Обр.2а Ръководителят на проекта 

ще актуализира графика за изпълнение на обекта. 

 

 

 



Page 226 от 666 

 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ, 

ОДОБРЕНИЕ, ДОГОВАРЯНЕ, ЗАЯВЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА 

ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 

Заявяване и доставка на материали 

 

Логистиката по заявяването и доставката на материалите  необходими за 

строителството е важен за успешното изпълнение на обекта етап. Този етап е от 

първостепенно значение за изпълнението на поръчката качествено и в срок. 

Преди да осъществим доставката на каквито и да е материали ние ще предложим 

на Строителния надзор за одобрение производителите (доставчиците) на материалите. 

Ще предоставим за одобрение документи за произход и качество на материалите : 

декларации за експлоатационни показатели, сертификати за качество, протоколи от 

лабораторни изпитания, инструкции за транспорт, натовартване, разтоварване, 

складиране и монтаж на изделията и др. 

Доставката на материалите ще започнем след тяхното писмено одобрение от 

Инженера/Строителния надзор и след завършване на подготвителните дейности 

(мобилизация , временно строителство – обособяване на открити и закрити складове за 

материали). Материалите ще се доставят поетапно в зависимост от Линейния график за 

обекта.  

Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 

планира доставките, така че да са съобразени с нуждите на строителството.  

На база на Работните проекти ще разработим Материален план на обекта, а на 

база на  Линейния график за изпълнение ще разработим График за доставка на 

материалите.  

Доставките ще планираме, така че да не се струпват излишно голямо количество 

материали на работната площадка, а необходимите за даден водопроводен клон или 

участък да са на обекта една седмица преди започването на работите по него. 

 Доставките ще се осъществяват на склада на временното селище. 
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 Основен фактор за спазване на срока и високите изисквания за качество за 

изпълнение на проекта е правилната и стриктна организация за избор, поръчка, 

доставка и монтаж на избраните материали. 

Всеки един етап от доставянето на материалите : при посещението на място по 

време на производството, преди изпращането им към обекта, при получаването на 

обекта, съхраняване, монтаж и изпитване задължително ще се контролира, одобрява и 

протоколира от Надзора и представител на Изпълнителя.  

В работата Изпълнителят ще използва само тези продукти, които първоначално 

са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията 

за замяна са одобрени, ще се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно 

подчинение на всички изисквания на Договора, и ще отговаря на следните условия: 

1) Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по 

мнението на Инженера/Надзора, съгласувано с Възложителя, ще е равностоен на 

указания в Спецификацията материал или артикул. Изпълнителят ще има готови 

наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне на 

работата по обекта. Материалите ще отговарят на спецификацията, ще са съвместими с 

проекта и употребата им няма да налага допълнителни работи.  

2) За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация 

необходима на Инженера/Надзора за да се направи оценката, включително 

производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на 

предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за 

дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се 

прилагат. 

3) Допълнително Изпълнителят ще преработи и предостави за одобрение на 

Инженера/Надзора всички чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна.  

4) Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от 

Договора ще бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава 

замяна или промяна. Ако това не е направено Инженерът/Надзорът ще има правото да 

анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, 

отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията 

на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната 

направена от Изпълнителя. 
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Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени, 

монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на 

производителя, освен, ако не е упоменато друго. 

Изпълнителят няма да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени 

щети в следствие на забавяне от страна на Инженера/Надзора при разглеждането на 

предложената замяна или пропуск на Инженера да одобри предложените от 

Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за 

замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като 

същият ще организира дейностите си така, че да компенсира загубеното време. 

Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не 

освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи. 

Преди да достави каквито и да е материали за изпълнение на обекта 

Изпълнителят предварително ще предостави информация на Надзора за произхода и 

качеството им и съответствията с изискванията на Техническата спецификация. 

На Надзора ще предоставим каталози на производителите, декларации за 

експлоатационни показатели, сертификати за качество, инструкции за натоварване, 

транспорт, разтоварване и съхранение на материалите, инструкции за монтаж, 

лабораторни тестове и всичко, което е необходимо и за доказване качеството на 

материалите. 

Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя 

за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите 

стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни 

или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават 

Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за 

качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и 

изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя. 

При изпълнение на строителството ще се представя декларация от производител 

за съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана 

лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти ще 

отговарят на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически 

спецификации и проекта. Съответствието на предлаганите материали с Техническите 

изисквания Изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата.  Контролът 
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на влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, съгласно 

изискванията на чл. 169б, от ЗУТ. 

 

План за организация на доставките: 

 

Управлението на доставките/покупките е важна област от дейността ни, в 

резултат на която фирмата придобива необходимите материали, продукти и изделия, 

необходими за изпълнение на строителните дейности, заложени в предмета на 

поръчката. 

При организацията на дейността ни в тази област спазваме следните стъпки: 

- Планиране и доставка на суровини, материали и/или готови продукти и 

контрол 

- Закупуване; 

- Доставка; 

- Приемане и контрол на качеството; 

- Съхранение и отпускане за влагане в строежа; 

- Решения за реализация/брак на ненужни или некачествени остатъци; 

- Унищожаване на отпадни суровини и материали 

 

Задачи и функции на управление на покупките: 

1) Отговор на въпросите: 

- Какво да се купи? 

- Колко да се купи? 

- От кого да се купи? 

- При какви условия да се купи? 

2) Операции/дейности: 

- Сключване на договор с доставчици; 

- Контрол на изпълнението на договорите; 

- Организация на доставките; 

- Организация на складирането; 

3) Основни задачи: 

- Определяне на потребностите от ресурси; 

- Установяване на делови връзки с надеждни доставчиците 
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- Планиране и организация материално – техническото осигуряване на 

дейността; 

- Организация на покупките и доставка на ресурсите; 

- Покупка на изгодни цени, максимална полза за фирмата (отстъпки, 

преференции и др.); 

- Организация на съхранението и подготовка за строително потребление; 

- Управление производствените запаси в складовете; 

- Разработка програми за икономия на материални ресурси и контрол за 

изпълнението им; 

- Контрол за изразходването на бюджета за снабдяване; 

- Контрол за кредитната задълженост към доставчиците; 

- Разработка и изпълнение с другите отдели, план - графици за движение 

на материалните ресурси. 

 Част от нашата политика по снабдяване е придържането към смесен подход на 

управление на доставките, който е комбинация от най – добрите практики, присъщи за 

Традиционния и Логистичния подход: 

 

 Традиционен Логистически подход 

1. Главна цел преговори 

и сключване на договор 

Минимално възможна цена Достигане на високо 

качество на доставената 

стока, чрез дългосрочен 

договор на приемлива цена 

2.Основни критерии при 

избор на доставчик 

Цена, качество и условия 

на доставка. Допуска се 

примерно до 2% брак 

Качество, надеждност на 

доставката и цена. Брак 

е недопустим 

3. Брой доставчици Множество източници на 

доставка (диверсификация) 

Единствен източник на 

доставка за всеки тип 

продукт с дългосрочен 

договор 

4. Методи за реализация 

на покупките 

Големи обеми на 

поръчките, в следствие на 

това - доставка – по рядко 

Малки обеми на 

поръчка/доставка- по-чести 

доставки – ограничава се 

риска от повреда на 

материала/продукта по 

време на съхранението му 

на работната площадка или 

в склада ни 

5. Основни цели при 

избор на транспорт 

Осигуряване на ниска цена 

на транспорт и надеждност 

на изпращането, графикът 

на изпращане е от 

Надеждност на изпращане 

и получаване на товарите, 

навременност на 

доставката. Доставките по 
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доставчика правило са разсрочени - 

графикът на доставка е от 

купувача 

6. Приемен контрол Отговаря и го организира 

купувача 

Приемния контрол 

(количество, опаковка) 

постепенно се ликвидира. 

Осъществява се от 

доставчика 

7. Контрол на качеството «твърд» контрол на 

техническите 

характеристики , изискване 

за строго съблюдаване на 

техническата 

спецификация. 

Доставчика няма право 

и възможност да изменя 

спецификацията 

По гъвкав подход, 

купувачът се ориентира от 

продавачът за 

експлоатационните 

показатели, 

усъвършенстване и 

нововъведения се 

поощряват 

8. Оформяне на 

документите 

Тази процедура изисква 

доста време и съгласуване. 

Изменение на дата и 

размера на доставка 

изисква оформяне на нова 

поръчка 

Документацията 

е по-малко, времето 

и размера на 

поръчката/доставката се 

съгласува по телефона. 

9. Опаковка на стоките/ 

материалите 

Условията за опаковка се 

изменят.Опаковката на 

всеки вид и неговата 

номерация се извършва без 

ясно указване на 

характеристиките на 

съхранение на товара.  

Унификация и 

стандартизация на 

опаковката, кодиране на 

товарите (бар код, знаци за 

обработка, еко маркировка, 

указване на 

характеристиките на 

съхранение на товара, 

указване на начина на 

използване и експлоатация 

на продукта, разходни 

норми, рецепта за 

приготвяне на материала за 

влагане в изпълнението и 

т.н.) 

 

Маркирали сме именно положителните практики, които извличаме и от единия, 

и от другия подход, като те са станали част от нашата политика по качеството и са 

принципи, пред които не отстъпваме и не правим компромиси. 

 

Тесните ни връзки с надежди доставчици са ключов елемент от управлението на 

фирмата ни, като се придържаме към следните три технологии: 

- непрекъснато попълване на запасите; 
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- ефикасна реакция на потребителя; 

- планиране, основано на сътрудничество, прогнозиране и попълване на 

запасите. 

В системата за доставка по текущи заявки се сключват типови договори за дълъг 

период, а оперативните заявки се правят въз основа на поетапно уточняване на 

фактическата потребност. 

 

Складиране и охрана на материали 

 

Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на 

материала. Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им опазване в 

склада и на Площадката. Изпълнителят няма да съхранява на Площадката ненужни 

материали или изделия. 

Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не 

могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят ще окачи и спазва 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 

Изпълнителят ще получи от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. 

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, 

ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти и спецификации и ще бъдат внимателно 

съхранявани до влагането им в работите. 

Материали ще бъдат доставяни на обекта след писмено одобрение от Надзора. 

Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното опазване на 

материалите в склада и на Площадката.  

Няма да съхраняваме на Площадката ненужни материали или оборудване.  

 

Изпълнителят ще: 

✓ организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат 

безопасността на хората;  

✓ окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара 

върху платформите;  
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✓ получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение 

и поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания.  

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 

оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват 

никакви допълнителни плащания във връзка с това.  

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени 

следните условия:  

✓ Строителния надзор е получил препоръките на производителя за складиране на 

Площадката;  

✓ Възложителят е установил и одобрил района където ще се складира материала.  

Влаганите строителни материали, ще отговарят на Закона за техническите 

изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.  

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 

декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от 

инструкция и информация за безопасност на български език. Строителните продукти, 

влагани в обекта ще бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация 

за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и 

образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация 

за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. 

Декларациите ще демонстрират съответствие с българските национални изисквания по 

отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.  

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един - единствен строеж, се влагат в строежите въз 

основа на Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в 

зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени 

изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.  

Материалите, които ще използваме ще съответстват на изискванията на проекта, 

ще отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно, 

като еквивалентните ще гарантират същото или по - високо качество. Всички 

материали ще са нови, със съответното качество, подходящи за целта и няма имат 



Page 234 от 666 

 

дефекти. Материалите ще се избират, така че да предотвратяват корозията, причинена 

от околните условия.  

Докато не е дадено одобрението на строителния надзор няма да бъдат поръчвани 

никакви материали или работи. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя от 

неговите задължения и отговорности по този Договор. 

 

Транспорт, товарно – разтоварни дейности и складиране на ПЕВП тръбите.  

 

 

Натоварване на ПЕВП тръби 

 

Транспортът на тръбите ще бъде извършван с подходящи транспортни средства. 

При транспортиране на тръби върху плоскости‚ те няма да имат грапавини. Тръбите ще 

се разполагат така‚ че да не увисват много извън плоскостта на товара. За предпочитане 

е разполагането на тръбите в хоризонтална посока. Закрепването на товара може да 

става с въжета или канап‚ или найлонови влакна‚ като се подлагат подходящи 

материали‚ за да се избягват повреди или триене. Във всеки случай са в сила 

нормативите за ограничаване на пакетажа и товара според Пътния кодекс. Товаренето и 

разтоварването от транспортни средства и преместването ще се извършват с кран или 

багер. Тръбите ще се повдигат в централната зона‚ при балансиране на разстояние най 

– малко 3 метра‚ с помощта на въжета или найлонови клупове. Ако товарно –

разтоварните работи се извършват ръчно‚ няма да се допуска надраскването на тръбите 
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или прегазване от транспортни средства и няма да се поставят върху остри и твърди 

предмети. Складирането ще става върху нивелирана площадка‚ без неравности главно 

от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва‚ пясък‚ асфалт и цимент‚ като 

няма да допускаме влаченето на тръбите. Височината на куповете за тръби на пръти ще 

бъде под 2 м за който и да било диаметър. За тръби на рулони‚ положени хоризонтално‚ 

височината може да бъде над 2 м. Когато тръбите остават натрупани на открито за 

дълго време‚ те ще бъдат защитени от слънчеви лъчи.  

 

 

Складиране на ПЕВП тръби 

 

При доставката много важен е входящия контрол. Тръбите, водопроводните 

фасонни части и арматури се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са 

правилно обозначени и съответстват на изискванията на Възложителя. Те ще бъдат 

придружени от сертификати за качество и декларации за експлоатационни показатели 

съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Всички части ще се проверяват и непосредствено преди 

монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат дефекти. Увредените елементи ще се 

върнат, като това се отбелязва на съответния документ. Водопроводните ПЕВП тръби в 

зависимост от диаметъра си ще се доставят на кангали или пръти. Тръбите и фасонните 

части ще се транспортират с подходящи камиони с гладка товарна повърхност. 

Товаренето и разтоварването на тръбите ще се изпълнява с кран, багер - товарач или 

товарач с вилица с помощта на брезентови или полиамидни колани. Няма да допускаме 

използването на вериги и въжета. Тръбите няма да бъдат влачени по каросерията на 
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камиона, ще бъдат подредени правилно. Ако стената на някоя тръба има драскотина по-

дълбока от 10% от дебелината на тръбата, същата се сменя, освен ако тръбите не са с 

повишени защитни свойства и трислойната конструкция на стената позволяваща до 

20% надрасквания на повърхността им. Ако товарно – разтоварните работи се 

извършват ръчно‚ ще се избягва надраскването на тръбите или прегазване от 

транспортни средства и няма да се поставят върху остри и твърди предмети.  

При съхранението на тръбите, ако същите не са подредени правилно и до 

определена височина, те се огъват и е възможно да се увредят. Тръбите с различни 

диаметри ще се съхраняват отделно. Ако това не е възможно, тези с по-голям диаметър 

ще бъдат поставени най - отдолу в пакета. При съхранение за дълго време тръбите, 

навити на спирала, ще са подредени в хоризонтално положение. При складирането 

тръбите ще бъдат предпазени от силно загряване при високи температури на околната 

среда. Тръбите ще се складират на сянка или при складирането им на открито ще ги 

покриваме със светло, непропускащо слънчевите лъчи платнище или фолио. При 

доставката и складирането на тръбите ще бадът спазени  указанията на производителя.  

 

 

Схема за транспорт,  разтоварване и складиране на тръби 
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Условия за използване на тръби от PEHD  

Тръбите, от които ще се изпълнява водопровода ще са придружени от:  

✓ Санитарно разрешение от МЗ;  

✓ Становище от националния център по хигиена;  

✓ Сертификат за безвредност;  

✓ Сертификат за нетоксичност;  

✓ Анализни протоколи;  

✓ Техническа характеристика по химическа структура и технологични 

параметри; 

✓ Каталози с производствени характеристики и параметри и др. 

 

Ключови моменти в етапа на заявяване и доставка на основните 

материали, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и 

качествено изпълнение на поръчката 

 

Ключово за срочното и качествено изпълнение на поръчката е навременното 

предоставяне Изпълнителя на Надзора на документите за одобрение на материалите. 

Организацията на Изпълнителя при доставката на материалите и правилната 

комуникация между Изпълнител и Надзор в този ключов момент ще доведе до бързо 

одобрение на материалите при високо качество съгласно Техническите спецификация и 

изискванията на Възложителя, което е фактор за навременното и качествено 

изпълнение на следващите видове дейности, а именно изпълнение на строително 

монтажните работи и до успешно завършване на договора. 

Също така ключово за качеството на доставяните материали и съответно за 

качеството на целия обект е контролът извършван от Изпълнителя при натоварването, 

транспортирането, разтоварването, складирането и съхранението на материалите 

необходими за обекта. 

Контролът извършван от Изпълнителят в етапа на доставка на материалите е 

ключов момент за навременното и качествено изпълнение на поръчката.  

Етапът на доставка на материалите влияе както на качеството така и на срока за 

изпълнение на строително монтажните работи и на обекта като цяло.   

 

Методи за контрол за спазване на срока за доставка на материалите 

(фактор за за навременно и качествено изпълнение на поръчката) 
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Контролът за спазване на срока за доставка на материалите е ключов както за 

междинните срокове за изпълнение на отделните строително монтажни работи , така и 

за крайния срок за изпълнение на поръчката като цяло. 

Изпълнителят ще спазва стриктно заложените в одобрения подробен линеен 

график за изпълнение на обекта срокове за доставката на материалите. На база на 

одобрените Работни проекти и Линейния график за изпълнение на обекта ще бъде 

разработен подробен Материален план на обекта и График за доставка на 

материалите и оборудването, от които ще е видно за всеки един материал или 

оборудване какъв е срокът му за доставка и на коя дата ще бъде доставен на обекта. 

Договорите за доставка на материалите и изделията с фирмите производители 

(доставчици) ще бъдат сключвани като сроковете са съобразени с Графика за доставка 

на материалите и съответно сроковете за изпълнение на строително – монтажните 

работи. 

Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде 

единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще 

организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време. 

Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не 

освобождава Изпълнителя, от които и да е условия в Договорните Документи. 

Изпълнителят разполага с достатъчно квалифициран персонал, който да следи 

за своевременното изготвяне на заявките за доставка на необходимите материали и 

подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за 

извършване на предвидените работи. 

Възприетите процедури за тестване и методология Изпълнителя ще предаде за 

одобрение от Инженера/Надзора, преди започването на всеки тест. 

 

Методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките 

(фактор за навременно и качествено изпълнение на поръчката) 

 

От ключово значение за качеството на изпълнение на поръчката е 

организацията на изпълнителя за гарантиране на качеството на доставките.  

Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови, освен, ако 

изрично не е посочено друго от страна на Инженера/Надзора и/или Възложителя. 
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Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в 

строителството, началник склада ще го изолира на отделен стелаж с надпис и се 

завежда в „Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден 

продукт”, като се предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или 

производителя. 

Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на 

доставчика по установения ред. 

За бетоновите разтвори,  влагани в процеса на строителството задължително 

ще се изисква декларация за съответствие и сертификат за качество, в които се описва 

класа бетон и рецептурния състав. Всички количества доставени на обекта бетонови 

разтвори ще се вписват от техническия ръководител в „Дневник за бетоните” по реда на 

тяхната доставка. 

Качеството на изпълнение на строително - монтажните работи в процеса на 

изпълнението им се контролира от техническия ръководител и отговорника по 

качеството на обекта за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, 

посочени в съответните действащи нормативни документи в строителството 

Качеството на скритите строително - монтажни работи (изкопи, арматура, ВиК 

инсталации, подземни комуникации) ще се отчитат като се състави Акт за скрити 

работи Акт Обр.12. 

Отчитането на количеството изпълнени СМР се извършва като се водят 

съответни записи „Актове” в съответствие с действащите процедури „Планиране и 

подготовка на строителството” и  „Строителство”. 

Изпълнителя ще бъде отговорен за качеството на предложените от него 

материали, произведени в съответствие с различни национални и международни 

стандарти. 

Пробите, които Изпълнителят ще извършва, за да контролира качеството на 

Работите, съответно честота на извършването им по типове ще бъде съгласувана с 

Инженера/Надзора. Изпълнителят ще вземе под внимание факта, че честотата на 

пробите, специфицирани в съответните клаузи са предназначени само за общо 

ръководство. Инженерът/Надзорът може да променя честотата на провеждане на 

пробите, ако счита, че това е необходимо за правилния контрол на качеството на 

работите. 

За готови материали или стоки Изпълнителят ще се сдобие от доставчиците с 

Тестови Сертификати, и ще представя на Инженера/Надзора копие от всеки такъв. 
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Такива сертификати ще удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани 

в съответствие с изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от 

извършените проби. Изпълнителят ще предоставя на Инженера/Надзора съответните 

сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на площадката. 

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите 

разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, 

материалите и оборудването.  

Измерванията в процеса на строителството се извършват с годни и минали през 

метрологична проверка средства за измерване, маркирани по съответния начин, 

съобразно изискванията на нормативните документи и придружени с протоколи от 

проверките, заверени копия от които се съхраняват на обекта. 

За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и 

качество на обекта ще се грижат експерти по контрола на качество. Всички доставки 

ще бъдат на първокачествени материали и изделия, притежаващи изкисващите се 

съгласно действащото законодателство Сертификати. Съгласно въведената система за 

контрол на качеството EN ISO 9001 и съответните процедури от нея за закупуване на 

материали и оценяване на доставчици и всички изискуеми документи за продукта като 

Декларации за експлоатационни показатели, сертификати за качество, протоколи за 

лабораторни изпитвания и др.  

Изпълнителя работи само с одобрени и реномирани доставчици. 

Екипът от специалисти, които ще използва Изпълнителя и които ще 

съхраняват, използват и извършват необходимите изпитания на материалите и 

оборудването, за извършване строително - монтажни работи по предмета на Договора 

са с необходимия опит, умения, знания и квалификация. 

 

Основен фактор и ключов момент за навременното и качествено 

изпълнение на поръчката е организацията прилагана от нас в етапа на 

доставките, която прилагаме по – долу : 

За срочното и качествено изпълнение на строителния процес се предвижда 

следната организационна схема в етапа на доставките: 

 

Непосредствено след одобрението на материалите от Надзора, ще бъдат 

сключени договори за доставка с избраните доставчици на материали – водопроводни 

тръби, фитинги, спирателна и регулираща арматура, пожарни хидранти, сигнална и 
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детекторна ленти, елементи за шахти, инертни материали : пясък, каменна фракция; 

бетонови разтвори, асфалтобетонови смеси и др.  

Всички доставки ще бъдат предварително съгласувани с Инженера. 

Съобразено с одобреният линейния график за изпълнение на СМР на обекта ще 

бъдат изготвени графици със съответните доставчици за производството и доставката 

на материалите до временния приобектов склад. В приобектовия склад ще се поддържа 

складова наличност от материали, необходими за влагане съгласно графика за 

изпълнение. Един ден преди влагането на съответния материал в даден участък, същият 

ще бъде превозен до местовлагането му.  

Контролът за качеството на доставяните материали и съоръжения ще се 

осигурява от производството им, при транспортирането им, при разтоварването им, по 

време на временното им складиране и превозването им от временната складова база до 

мястото, където ще бъдат влагани. 

Материалите и съоръженията ще се транспортират и съхраняват съгласно 

изискванията на производителя им. Описаните по долу принципи ще се спазват в 

целият период на строителството. 

Основни ключови моменти за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката е контролът изпълняван от Изпълнителя на етап доставка на материали. 

Контролът се извършва на всички етапи от одобрението и договарянето на материалите 

до тяхното влагане, както е описано по – долу : 

 

• Контрол при производителя – ключов момент и изходен фактор за 

навременното одобрение, поръчване и натоварването на материалите 

• Контрол при натоварването – ключов момент и изходен фактор за 

качествената и навременна доставка в складовата база на Изпълнителя 

• Контрол в складовата база на Изпълнителя – ключов момент и изходен 

фактор за качественото и навременно изпълнение на СМР 

• Контрол при монтаж на тръбопроводи – ключов момент и изходен фактор 

за навременното и качествено завършване на СМР и изпълнение на 

лабораторните тестове и изпитания. 

• Контрол извършван в лаборатории – ключов момент и изходен фактор за 

качественото и навременно изпълнение на обекта като цяло. 
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Контрол при производителя 

 

Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап производство – при 

съответния производител и доставчик чрез проверка на производствените процедури на 

производителя и визуален контрол на предлаганите материали и съоръжения, както и за 

гарантиране на качеството на предлаганата от тях стока с представяне на съответните 

документи, отговарящи на нормативните изисквания съгласно „Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти", приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. 

Съответствието на материалите и изделията ще се установява по реда на същата 

Наредба. 

За всички предложени материали ще бъдат предоставени на Инженера/ 

Надзора необходимите документи за одобрението им съгласно изискването на 

техническата спецификация. 

Всяко предложение за одобрение на материал ще бъде пълно с цялата 

информация, нужна за оценка на предложените материали в съответствие с Договора. 

Няма да се приемат частични или непълни предложения. 

 

Предоставените данни ще включват : 

• Каталожни данни, съдържащи спецификации, илюстрации, таблица с 

части, определяща използваните материали в различни компоненти и 

аксесоари. Илюстрациите ще са достатъчно детайлни за да служат за 

ръководство за монтаж и демонтаж. 

• Сертификат за качество и Декларация за експлоатационни показатели. 

• Пълните чертежи за монтаж на фитинги и пр. ще са с ясно отбелязани 

размери. Тази информация ще е достатъчно детайлна за да служи за 

ръководство за монтаж и демонтаж и за поръчка на части. 

• Сертификати за тестване на материала. 

• Теглото на всички съставни части. 

• Таблица за тръбите, включваща следната информация за всички тръби и 

фитинги: сервиз, размер на тръбата, работно налягане, дебелина на 

стената. 
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• Процедури на производителя за транспортиране, разтоварване, 

складиране и инсталация на тръби, фитинги и други тръбни аксесоари. 

Преди всякаква доставка на материали за проекта на работната площадка се 

предоставят:  

• сертификати за одобрение от Инженера. 

• свидетелство за тестовите резултати - производителят ще предостави на 

Изпълнителя копия от текущите автентични тестови резултати (в 

съответствие със съответните стандарти), които ще се приложат 

съгласно Договора. 

 

Изпълнителя ще покани Строителния Надзор и представител на Възложителя 

на съвместно посещение на производствените и складови бази за всички основни 

материали и оборудване произвеждани в България, преди одобрението им, с цел 

запознаване и проверка на конкретните условия на място, производствените мощности, 

начина на съхранение на суровините, изпитванията, които се извършват, както и 

действащата система за осигуряване на качество от производителите. Това със 

сигурност може да бъде направено за кариери за инертни материали, бетонови възли, 

арматурни дворове, асфалтови бази, производители на готови стоманобетонови 

елементи и изделия. 

Изпълнителят ще организира и посещения в избраните от него лаборатории за 

извършване на необходимите изпитвания. 

Независимо от желанието на Възложителя за присъствие такива посещения ще 

бъдат извършени от Ръководителя на проекта. Изпълнителят преди да започне да 

работи с някой доставчик, след документалното одобрение на предлаганата от него 

услуга, извършва посещение на място за запознаване с производствени бази. Това се 

прави от специалисти логистика. С цел подобряване на качеството и оптимизиране на 

комуникацията с тези производители такова посещение ще бъде организирано и за 

Ръководителя на проекта. Практиката показва, че личният контакт и запознаването на 

производителите накратко с мащабите на проекта ги прави съпричастни и ангажирани 

и това допринася за по - нататъшната съвместна работа. 

За всички материали, произвеждани извън територията на България 

Изпълнителя извършва такива посещения още преди започване на търговски 

отношения и периодично прави такива за запознаване с новата продукция. Тези 
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продукти са качествени, добре известни в строителния бранш и всички които работят в 

него са запознати с тях и са описани детайлно в техническите спецификации. 

За всички материали и оборудване ще бъдат изискани и предоставени на 

Надзора, инструкции на производителите за съхранение, складиране, монтаж и 

гаранционно обслужване. Изпълнителят ще се съобрази с тези инструкции и ще 

осигури необходимите условия в складовата си база. Тази база ще бъде предложена за 

одобрение на Надзора и Възложителя. 

 

Контрол при натоварването 

 

Материалите и изделията ще бъдат проверявани преди опаковка и натоварване 

както следва за: 

✓ Точен брой компоненти; 

✓ Вид и изработка на компонентите; 

✓ Нови компоненти без видими дефекти; 

✓ Пълнота на придружаващите списъци 

✓ Посочен ли е броят на опаковките. 

Преди изделието да е натоварено, Изпълнителят ще докаже с документ пред 

Възложителя, че пратката е застрахована. 

 

Контрол в складовата база на Изпълнителя 

 

При пристигане на материали в складовата база се извършва следния контрол: 

✓ Проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиране и 

пакетиране; 

✓ Проверка на количеството; 

✓ Проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи 

документи (декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитвания, 

сертификати за качество); 

✓ Проверка за външни наранявания, драскотини или пукнатини; 

✓ Проверка за овалност (за тръби); 

✓ Проверка на покритието и съответствието му със спецификациите; 
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Контролът се осъществява от експерт по качеството, технически ръководител и 

отговорник склад. За проверките се съставя протокол. 

Ще бъде осигурен постоянен достъп на Надзора и Възложителя до складовите 

площи за периодични проверки. Материалите, които пристигат директно на обекта ще 

бъдат проверявани от технически ръководител. 

Бетоновите смеси ще бъдат проверявани документално, за наличие на доставно 

- складова бележка и декларация за съответствие показатели, съответствие на 

поръчания клас бетон с доставката, час на тръгване на бетоновоза от бетоновия възел. 

Ще бъде измервана температурата на бетона с термометър при полагане. Периодично 

ще се правят проверки с конус на Абраамс за консистенцията преди полагане. 

Асфалтовите смеси ще бъдат проверявани документално, за наличие на 

доставно - складова бележка и декларация за експлоатационни показатели, 

съответствие на поръчания вид с доставката, час на тръгване на камиона от асфалтовата 

база, наличие на покривало, температура на сместа при пристигане. Ще бъдат изискани 

тестови протоколи от изпитване на партидата. 

 

Контрол при монтаж на тръбопроводи и изпълнение на смр 

 

Контрол се извършва от технически ръководител на следните дейности: 

✓ Доставка и разтоварване на тръби – осъществява се визуален контрол за 

драскотини, пукнатини или наранявания преди монтажа. В случай на проблем 

дефектния участък се изрязва или дефектната тръба се отстранява. Съставя се 

протокол за брак. 

✓ Доставка и разтоварване на готови стоманобетонови елементи – осъществява се 

визуален контрол за пукнатини, както и проверка за овалност 

✓ Ниво (коти) на изкоп – проверява се с нивелир. Съставя се Акт е за приемане на 

земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи – 

Приложение №6. Подписва се от представител на Инженера/Надзора 

✓ Полагане на тръби – следи се за правилният монтаж на тръбата към муфата (или 

бързата връзка) на предходната тръба и за наличие и цялост на гуменият 

уплътнител (при муфени тръби или монтажи на бърза връзка за СВО) 

✓ Заварки (челни) на РЕ тръби – следи се за изправността на заваръчната машина 

и захранващият агрегат. Следи се стриктно технологичното време за заварка и за 

изстиването й. При изрично изискване се правят разпечатки на заварките. 



Page 246 от 666 

 

Съставя се заваръчен дневник. Заварчиците извършващи челните заварки на 

ПЕВП тръбите ще бъдат високо квалифицирани с преминат курс на обучение и 

документ за правоспособност. 

✓ Заварки (електромуфи) – проверява се за непрекъснатост на реотана на 

електромуфата. Следи се стриктно за необходимото време за заварка. 

✓ Заварки (стоманени тръби) – проверяват се визуално тръбите за покритие и 

овалност. Следи се за провар на заварките. Стоманените тръби ще се използват 

за обсадни и не изискват рентгенография. 

✓ Спирателната арматура, фитингите и тръбите се изпитват при тестовете за 

налягане. 

 

Контрол извършван в лаборатории 

 

Проби за уплътняване на материал за обратна засипка (трошен камък) – проби 

за уплътнение се взимат на участъци от 150-250 м. Обикновено се взима 

представителна мостра от 40-50 кг от материала за обратна засипка. Прави се 

изследване по Проктор и се съставя диаграма за уплътнение при оптимална влажност (в 

лицензирана лаборатория). От тази диаграма се изважда стойността на обемното тегло, 

при която са постигнати заложените в проекта проценти на уплътнение (обикновено 

98% в път и 95% на останалите места). След като един път се направи това измерване 

проби се взимат по метода на пясъчното заместване (с режещ цилиндър) и се следят 

резултатите – обемното тегло да бъде по-високо от минимално необходимото, 

определено по метода Проктор. 

В случай на поискване от страна на Инженера/Надзора се прави пробно 

уплътняване в опитен участък. Измерва се при колко минавания на уплътняващата 

техника, с която разполага Изпълнителя се достига до проектните изисквания. 

Проби за уплътнение на пътно легло – с натискова плоча, като се следи за 

достигане на проектните стойности (МРа). Ще се направят по 2-3 проби на зона или по 

указания на Надора. 

Проби на асфалтовите смеси (ядки) – следи се за съответствие на дебелините 

на пластовете с проектните и за достигане на проектните стойности на всеки пласт 

(МРа). Ще се направят проби от по 2-3 ядки на зона. 
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Методите за взимане на проби и честотата на взимане се предлагат от 

Изпълнителя и одобряват от Инженера/Надзора и са в съответствие с Техническата 

спецификация. 

Всички материали, влагани при изпълнение на строително - монтажните 

работи ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и 

Техническите спецификации и ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 

На Възложителя и Инженера/Надзора ще бъдат предоставени следните 

документи за материалите преди влагането им в строежа: 

• Заверено копие от валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, 

издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/; 

• Декларация за експлоатационни показатели, издадена въз основа на сертификата 

за съответствие или ЕО Декларация за експлоатационни показатели, в случай, че 

продуктите отговарят на хармонизирани европейски стандарти; 

При получаване на материалите от производителя, експерти по контрола на 

качеството ги проверяват: 

• Чрез визуален преглед; 

• Други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че същите не са 

дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени; 

• В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали,  

своевременно се доставят нови такива, отговарящи на техническите и 

нормативни изисквания. 

Изпълнителят гарантира, че доставяните материали ще притежават 

характеристики, отговарящи на всички изисквания на техническата документация от 

Проекта и на изискванията на действащото българско законодателство, както и на 

изискванията на производителите. Всички резултати от проведени тестове на 

производителя ще бъдат на разположение на Надзора и Възложителя при поискване от 

негова страна. 

В затворено положение спирателните кранове няма да пропускат вода до 

достигане на пълното работно налягане. Изделията ще съответстват на работното 

налягане на тръбата, за която са предвидени и също така ще издържат на отрицателно 
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налягане от 0,8 бара под атмосферното /0,2 бара абсолютно налягане/ при температура 

до 20°С. 

Когато се използват в условията, за които са предназначени, материалите, 

които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода няма да представляват 

токсична опасност, няма да поддържат микробиологичен растеж, нито да предизвикват 

неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата. Концентрациите на вещества, 

химикали и биологични агенти, разтворили се от материалите при контакта им с 

питейна вода, както и величините на съответните органолептични и физически 

параметри няма да надвишават максималните стойности, съгласно Наредба № 9 за 

качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. 

Всички материали, които ще се влагат, ще бъдат нови и няма да показват 

никакви отклонения от нормите, сплеснати места, повърхностни дефекти, мехурчета 

или шупли.  

Всеки производител/доставчик на  материали ще бъде предложен 

предварително за одобрение от Инженера/Надзора.  

Преговори се извършват само с фирми, притежаващи сертификати за качество 

и лицензи за нужните материали. 

Всяка доставка на материали и изделия на строителната площадката или в 

складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в 

съответствие е определените технически стандарти, спецификации или одобрени 

мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до 

влагането им в работите. 

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в 

строително - монтажните работи ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, 

фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и 

поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

„Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. 

Съответствието ще се установява но реда на същата Наредба. 

Ключова роля в етапа на доставка на материалите за контрола на качеството на 

доставените материали, а от там и на качеството на обекта като цяло имат 

Ръководителя на Екипа съвместно със Специалистът – Контрол на качеството. 
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Освен за качеството на доставените материали те следят за документите 

придружаващи доставките /товарителници, сертификати/. Ръководителят на екипа на 

Изпълнителя представя копие от документите за доставки на Консултанта. 

Освен тях за качеството и сроковете за доставка на материалите отговаря 

Експертът логистика. Той взима участие при разработката и окомплектовката на 

Предложението за одобрение на необходимите материали и при разработката на 

предложението за одобрение на лаборатории за изпитвания. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА СЪГЛАСУВАНЕ С 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ НА ЗАПОЧВАНЕТО НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Преди започване на строително – монтажните работи Изпълнителят ще 

уведоми Общината и ще извърши съгласуване с компетентните инстанции започването 

на строителните дейности. 

Изпълнителят ще съгласува Окончателния проект за временна организация на 

движението и движението на товарните автомобили в рамките на населеното място с 

Общината, КАТ, Регионалната служба за пожарна и аварийна безопасност и Спешна 

помощ. Изпълнителят ще съгласува предварително разработения План за Временна 

Организация на Движението с КАТ, преди започването на изпълнението на всеки един 

етап от изпълнението на обекта. 

Изпълнителят ще изготви проект/схема/ за Временна организация на 

движението (ВОД), съгласно Наредба №3 от 16.08.2010г. Проектът за организация на 

строителството ще бъде изпълняван стриктно от Изпълнителя.  

При извършване на строителните работи ще съгласуваме дейността си в зоните 

на пътни участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за 

пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните Общински служби за 

общинските пътища.  

Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани 

дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се и проекта за ВОД. 

Дейността по сигнализацията и маркировката ще се извършва от Изпълнителя или ще 

се възлага на специализирана организация. 

Изпълнителят ще вземе разрешение от Общината или от упълномощените за 

целта фирми и сключи договори, ако това е необходимо, за разтоварване на :  
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• излишни земни маси,  

• отпадъци от асфалтовата настилка,  

• бетонови отпадъци,  

• стари тръби  

• други строителни отпадъци. 

За да стартираме изпълнението на строително - монтажните работи са 

необходими следните предпоставки : Извършване на всички съгласувания, изваждане 

на необходимите разрешителни и уведомяване на Инженера за започване на 

строителството.  

Изпълнителят ще уведоми местните специални служби, включително фирмите 

на които е възложена дейност свързана с Улици и пътища, Електроснабдяване, 

Топлофикация, Съобщения, В и К,  Оптични кабели с национално и местно значение и 

др.. Всички ще преподпишат /съгласуват/ проектите, като нанесат новите участъци и 

промените в техните мрежи. 

Отговорен за всички съгласувателни процедури с компетентните институции за 

започване на строителните дейности е Ръководителят на екипа на Изпълнителя. 

 

 Контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя.  

 

Изпълнителят преди започване на работите и при приемане на 

инвестиционните проект (работна фаза) ще направи собствени замервания и ще 

извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и 

размери.  

 

Ключови моменти в етапа на съгласуване с компетентните инстанции на 

започването на строителните дейности, свързаните с тях изходни данни и 

факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката 

 

След успешното приключване на етапите на подготвителните и 

мобилизационни дейности, изграждането на временното селище за нуждите на 

строителството и одобрението от Надзора и доставката на необходимите за стартиране 

на работите материали, следващият ключов за стартирането и съответно за 

навременното и качествено изпълнение на обекта момент е съгласуването с всички 
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компетентни заинтересовани изнституции на започване на изпълнението на строително 

монтажните работи. 

Съгласуването на проектите с всички компетентни институции и всички 

собственици на подземни комуникации е от особено значение за качественото и срочно 

изпълнение на строителните работи.  

Този момент е ключов, защото извършването на всички описани по – горе 

съгласувателни процедури е изходен фактор за стартиране на  същинското изпълнение 

на строителните дейности по изграждането на външните водопроводи и нов напорен 

резервоар, с.Тича и съответно той влияе на навременното и качествено изпълнение на 

обекта като цяло. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД  В ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ И ИЗПИТАНИЯТА 

 

Общи изисквания при изпълнението на строителството  

 

При изпълнението на строително - монтажните работи, ще се спазват 

изискванията на Наредба № 2 от 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 и Наредба № 3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Всички работници на обекта ще бъдат инструктирани за условията и 

изискванията на изпълнение на СМР.  

С оглед на спецификата на предвидените СМР и произтичащите от това 

особености ще се направи предварително съгласуване с всички екслоатационни 

дружества.  

Участъците, на които се работи, ще се сигнализират с предупреждаващи 

табели, видими за всички уцастници в строителния процес и за населението за 

недопускане на злополуки.  

Необходимите за цялостното изграждане на строежа материали, механизация, 

ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.  

При изпълнение на СМР ще изпълним всички изисквания за безопасни условия 

на труд и ще предвидим необходимото за защита на населението за недопускане на 

злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.  
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При строителството Изпълнителят ще спазва изискванията на всички 

ПИПСМР, касаещи строежа.  

Всички възникнали въпроси по време на строителството ще се решават в 

присъствието на упълномощени представители на Възложителя, проектанта и 

Строителния Надзор.  

Контролът на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура 

по ЗОП Консултант, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ непрекъснат 

строителен надзор по време на строителството. Същият следи за правилното и точно 

изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите, 

спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените 

количества, изпълнението на договорните условия.  

При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите се 

констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги 

отстрани в най - кратък срок и за негова сметка.  

Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на 

Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни 

протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството.  

Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши с подписване 

на Акт Обр. 15.  

При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове:  

- Закон за устройство на територията;  

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),  

- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа;  

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, 

съоръжения и строителни обекти;  

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи;  

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване;  
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Екзекутивната документация е Задължение на Изпълнителя. След завършване 

на строително - монтажните работи ще изготвим екзекутивна документация, съгл. чл. 

175 на ЗУТ.  

 

Приемане на изпълнените работи  

 

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата 

поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени 

СМР (по образец), подписан от представители на страните по Договора или от 

конкретно определените в този договор правоспособни лица.  

Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за 

качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за 

съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните 

продукти.  

Гореизброените документи ще се изготвят в три еднообразни екземпляра и 

преди да се представят на Възложителя или определено от него длъжностни лице за 

одобряване се проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителния 

надзор на строежите.  

Всички останали документи необходими за верифициране разходите по 

изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган се представят на 

Възложителя или определено от него длъжностни лице за проверка и одобрение.  

Възложителят или определено от него длъжностно лице проверява всички 

представени документи и след като се увери в съответствието им с действително 

извършеното на място, одобрява подписания Протокол.  

Преди извършване от страна на Възложителя на евентуално междинно 

плащане, Консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя междинен доклад, 

доказващ напредъка на проекта.  

След окончателното приключване на СМР, консултантът, упражняващ 

строителния надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя. 

Всички видове работи ще се изпълняват съгласно изискванията на действащите 

нормативни актове, строителни правила и норми.  

Вложените материали и изделия ще отговарят на изискванията на “Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. За 
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доказване на качеството при доставката всяка партида или количество ще бъдат 

придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди 

доставката те ще бъдат одобрявани от Строителния надзор. 

Изпълнението на строително монтажните работи с високо качество и срокове 

според съгласувания и одобрен график за изпълнение на обекта е ключов момент и 

основен изходен фактор за навременното и качествено изпълнение на поръчката като 

цяло и гарантира успешното завършване на обекта при високо качество и в 

предварително декларираните срокове.  

 

Етапи – технологична последователност и взаимосвързаност на 

изпълнение на видовете работи при изпълнението на всеки участък от 

водопровода, съоръженията към него и напорния резервоар : 

 

Разделението на изпълнението на строително – монтажните работи на етапи е 

условно, тъй като голяма част от етапите за изпълнение се застъпват във времето. 

 Етапността е съобразена с изискването за изпитване на водопровода  да се 

извършва на участъци през около 200м. 

 

• Първи етап – Подготовка на работната площадка; 

• Втори етап – Изкопни работи; 

• Трети етап – Укрепване на изкопа; 

• Четвърти етап – Бетонови работи (при напорния резервоар и съоръженията 

към водопровода); 

• Пети етап – Монтажни работи; 

• Шести етап – Хидроизолационни работи (при напорния резервоар и 

съоръженията към водопровода); 

• Седми етап - Обратен насип уплътнен на пластове; 

• Осми етап – Обеззаразяване на водата – промивка и дезинфекция на 

водопровода; 

• Девети етап – Довършителни работи и предаване на обекта. 
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ОПИСАНИЕ НА ЕТАПИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ : 

 

Първи етап – Подготовка на работната площадка; 

 

- Изпълняване на временна организация на движението (където е необходима) 

съгласно предварително съгласуван проект за ВОД. 

- Обозначаване на точното местоположение на други елементи от техническата 

инфраструктура след определяне местоположението им от експлоатационните 

дружества. 

- Трасиране на работния участък - Ще направим разбивка на трасето и фиксиране 

оста на водопровода с нивелачни репери. 

- Подготвителни работи за изпълнение на изкопите : осигуряване на обезопасена 

строителна площадка. 

Почистване на площадката от отпадъци, отломки, дървета, рязане на асфалт 

/където има/ и др., съгласуване с ел. разпределителния район и уточняване на трасетата 

на положени кабели /ако има такива/ и ако е необходимо се изключва напрежението. 

Почистване на съществуващите пътища. Съобразявайки се с теренните условия 

(особено за бъдещия напорен резервоар), имайки в предвид голямата денивелация на 

терена и тясната неурегулирана улица, водеща към водоема  – изграждане на временни 

пътища за обслужване на строителната площадка. Ще се определят улиците от 

уличната мрежа, по които ще минават транспортните средства, извозващи или 

връщащи изкопана земна маса.  

На работещия участък от трасето на водопровода (съгласно одобрения график 

за изпълнение на обекта) ще се поставят бариери в началото и края на участъка. 

Участъкът ще бъде заграден и осветен, в тъмната част на деня. На бариерите ще бъдат 

поставени осветителни тела, които през тъмната част на денонощието да показват 

оградения участък.  

Ще се изготви проект за временна организация на деижението за улиците, по 

които то е интензивно, за да не се допусне авария или злополука поради разсеяност на 

водачите или друга причина. 

Ще предвидим подходящо ограждане на изкопа, което да отдели строежа, 

както от сградите в експлоатация, така и от случайно преминаващи жители. 
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Такова ограждение ще предвиждаме и при изпълнение на строително – 

монтажните работи извън регулацията на селото. Означаването , сигнализирането и 

ограждането на изкопа е задължително заради ползването на земеделските земи и 

черните пътища, водещи до имотите. 

Транспортни средства, извън предвидените строителни машини, необходими за 

изпълнение на строително – монтажните работи, съгласно одобрената работна 

програма и график за изпълнение на обекта, няма да се допускат в границите на 

строителната площадка. 

При подготовката на трасето преди започване на изкопните работи  ще бъдат 

извършени следните дейности : 

Изпълняване на временна организация на движението (където е необходимо) 

съгласно предварително съгласуван проект за ВОД. 

Отлагане на трасетата на работния участък от водопровода и съоръженията 

към водопровода (шахти) и на контурите на напорния резервоар на терена. Извън 

очертанията на изкопите на водопроводите по трасетата им се разполагат реперни 

точки, които се реперират с най – малко  три характерни постоянни точки на терена. 

Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по време на работите, а при повреда 

задължително ще бъдат възстановени. 

Трайно обозначаване на терена на всички подземни комуникации, в 

присъствието на представители на организациите, които ги стопанисват и представител 

на Възложителя. 

Монтира се временна ограда по дължината на предвидения траншеен изкоп 

съставена с метална мрежа (с височина поне 1м), като същата ще е на място докато 

изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата ще може да устои поне на 

0,5kN хоризонтален напор. Няма да се приемат никакъв друг начин на ограждане 

(пластмасови ленти, дървени прегради и др.). Подобни ограждения ще се използват 

само за обозначаване на места за складиране. 

 

Втори и трети етап – Земни и укрепителни работи : 

 

Изкопни работи за водопроводите и съоръженията до проектна кота с направа 

на обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др. 
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Изпълняват се със специализирана земекопна машина и се дооформят на ръка. 

Изкопаната земна маса се извозва на специализирано за целта депо, съгласувано с 

Възложителя. 

Естеството на обекта е свързано с изпълнението на голямо количество изкопни 

работи. За обекта няма изготвен инженерно – геоложки доклад, но съгласно проекта 

изкопните работи ще се изпълняват в тежко земни и скални почви. 

За всеки работен участък, в зависимост от дълбочината на изкопа (съгласно 

надлъжния профил) ще се изпълнява укрепване на изкопа. Укрепването ще бъде 

задължително и ще се извършва преди започване на следащите строително – монтажни 

работи. 

Задължително ще се извозва изкопаната земна маса на предвиденото за целта 

депо. Няма да се позволява оставянето на земна маса на отвал. Тежестта на оставена в 

страни от изкопа земна маса може да доведе до срутването му. 

Няма да допускаме извършване на изкопни работи чрез подкопаване. 

Няма да се допуска преминаване и престой н ахора, както и изпълнение на 

други видове СМР, в обсега на действие на строителна машина, изпълняваща земни 

работи. 

Свалянето на разпонките от укрепения изкоп ще става успоредно със 

засипването му. Количеството на отстранените дъски от укрепването няма да 

надвишава 3 броя по отвес. При ронливи и неустойчиви почви разглобяването на 

укрепването ще се прави с изваждане само на една дъска с презапъване. 

Ако демонтирането на укрепването на изкопите създава опасност за 

работниците и съоръженията  в изкопите, техническият ръководител на обекта ще 

уведоми Надзора и ще бъде преустановено разкрепването. Ако се установи, че не е 

безопасно демонтирането на крепежа, той ще остане „погребан“. 

Ако със задължително, предварително разрешение на Надзора, изпълнението 

на изкопни работи в тежко земни и скални почви се изпълнява чрез взривни работи, 

задължително ще се изготви и одобри по съответния ред работен проект за това. Ако се 

изпълняват такива работи ще се спазват специалните изисквания за взривни работи. 

Задължително е ограждането на дълбоките изкопи и поставянето на 

предупредителни табели  и надписи, както и осветяването им през нощта. Когато се 

работи в близост до подземни кабели с високо напрежение на работната площадка ще 

присъства електротехник – представител на дружеството за електроразпределение., а 

самите кабели ще бъдат обезопасени предварително. Изкопът в близост до подземни 
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комуникации задължително ще се изпълнява внимателно, на ръка. 

След откриване на безопасен фронт за работа се започват дейностите по оформяне на 

изкопа, полагане на пясъчна подложка и т.н. В изкопа ще се слиза по добре укрепена 

стълба. Материалите за кофраж ще се подават от вътрешната страна на изкопа, като 

задължително ще се ползват лични предпазни средства. 

При изпълнението на изкопните работи ще се предвидят предпазни парапети и 

временни мостове (пасарелки), направени стабилно за безопасност на пешеходци и 

работещи н аобекта, като парапетите от изкопа ще излизат над терена на височина 1м. 

Площадките от към изкопа ще са обезопасени с бордови дъски. 

Изкопните работи за водопроводите и съоръженията ще изпълним до проектна 

кота с направа на обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др. 

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо 

от източника. Водата, която не трябва да попада в изкопите , ще бъде отстранена от 

Изпълнителя по начин , одобрен от Надзора и Възложителя. 

Изкопаната почва ще се извозва със самосвали и депонира на временно или 

постоянно депо като разположението му и маршрута на двuжение на самосвалите ще 

се съгласува с предварително с Възложителя. Товаренето на изкопаната почва става 

при подаване на коша на багера от задния или страничен борд на самосвала. При 

изкопните работи ще се съблюдават проектните коти на дъно изкоп и проектния 

наклон на водопровода. По време на изкопните работи ще се упражнява технически 

контрол на качеството на работата, като ще се наблюдават нивата и размерите на 

траншеята. Непосредствено след изпълнението на траншейния изкоп ще се 

извършват и укрепителните работи, там където се изисква по проект или по 

необходимост. Строителният надзор приема котите на дъното на изкопа 

задължително с акт, след контролно измерване с нивелир. Дъната на траншеите 

задължително ще се подравняват с пясък до проектната кота. 

При извършване на изкопни работи с багер: 

- предварително ще се отстраняват едри камъни, буци, пънове и 

образувалите се козирки от горния ръб на откоса с оглед 

предотвратяване на падането им в забоя; 

- височината на откоса ще се определя така, че в процеса на работа да не 

се образуват козирки от почва. 

- няма да се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е 

завършено напълването на коша и отделянето му от забоя. 
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- при прекъсване на работа кошът на багера ще се спуска на земята, като 

багерът се застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя 

по надлъжната ос на машината и кошът се спуска наразстояние 1,0м от 

земята. 

Земекопната машина с обратна лопата ще копае и ще товари на самосвали. 

Координаторът по безопасност и здраве ще наблюдава неотлъчно работата. 

Ще се копае се и ще се вози пръст само по светло. 

При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните 

мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, 

ръчно ще се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, 

за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и 

съоръжения. 

Няма се допуска извършване на земни работи със строителни машини на 

разстояние, по - малко от 0,2м от подземни мрежи или съоръжения. 

Преди започване наработа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 м, 

техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или 

укрепването. 

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните 

площадки при необходимост ще 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 проходни мостчета, които се 

осветяват през тъмната част от денонощието. При възникване на опасни условия 

(свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, поддаване на основата под 

строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на 

електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.) работата се 

преустановява и работещите ще напускат опасните места без нареждане. Работата ще 

се възобновява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на 

съответната опасност.  

Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или 

вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на 

изкуственото осветление и др.). Изпълнителят своевременно ще информира 
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работещите на обекта, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните 

условия. Подходните и пешеходните пътища и работните места на територията на 

строителната площадка ще се почистват непрекъснато от сняг и ще се посипват с 

подходящи материали срещу заледяване. Товаренето, транспортирането, 

разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под 

ръководството на определено от Изпълнителя лице при взети мерки за безопасност. 

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите ще се 

означават в съответствие с инструкциите за експлоатация. Продуктите, машините, 

съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да 

застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се 

разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не се приплъзват 

и преобръщат. 

Строителни машини и превозни средства ще се допускат до работа в близост 

до електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, 

образувани от най - близката част на машината или товара и най - външната линия на 

електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в таблицата. 

 

Напрежение на 

електропровода, 

kV 

 

До 1 

 

20 

 

110 

 

220 

 

400 

 

750 

Разстояние, т 1,5 2 4 6 9 12 

 

Изкопните работи ще се преустановяват при: 

- откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на 

разрешение от собственика им; 

- поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните 

предписания на проектанта; 

- откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от 

съответните органи. 

Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след 

временното им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия 

ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и 

отстраняване на констатираните неизправности и опасности. 

Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и 

двuжението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото 
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срутване на откосите на изкопите на разстояние не по - малко от 1,0м от горния им 

ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на 

естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на 

укрепването им са взети предвид съответните натоварвания. 

Няма да се допускат : 

- извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 

- преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР 

в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и 

др.), изпълняваща земни работи; 

- повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, 

дървета, дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, 

строителни елементи и др. с работните органи на земекопни строителни 

машини. 

При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят 

(преместват) на разстояние, по - голямо от 2,0м, от края на зоната на естественото 

срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху 

терена. 

При движение или стациониране на строителните машини близо до горния 

ръб на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората ще са извън зоната 

на естественото срутване на откоса, като ще се спазва минимално допустимото 

разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в 

таблицата: 

 

 

Вид почви 
 

Дълбочина на изкопа, м 
 1 2 3 4 5 6 

Песъчлива или чакълеста 2,0 3,0 4,3 5,5 7,0 8,5 

Глинест пясък 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

Песъчлива глина 1,0 2,0 3,0 4,0 4,7 5,5 

Глина, льос(сух) 1,0 1,7 2,2 3,0 3,7 4,5 

 

При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния ще се 

увеличават с 1,0м. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите ще се 

укрепват, като се отчита конкретното натоварване. 
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Няма да се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени 

води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, 

както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване. 

При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от 

бързо проникване на вода, техническият ръководител ще предвижда необходимите 

мерки (вкл. аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на 

внезапно наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. 

Аварийните помпи се съоръжават и с резервен агрегат за захранване с електрически 

ток. Работите ще се възобновяват след отводняване и допълнително укрепване на 

изкопите. 

Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след 

изпълнението им, ще се допуска, след като се вземат мерки срещу обрушване на 

откосите (временно прекратяване на работата, намаляване на наклона на откоса и др.). 

Няма да се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване, слизане 

и качване от и на земекопно - транспортните машини по време на двuжение, както и 

използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 

Изпълнение на неукрепени изкопи 

Ями и траншеи с вертикални стени без укрепване в нескални и незамръзнали 

почви над нивото на почвените води и отдалечени от подземни мрежи или 

съоръжения ще се изкопават на дълбочина не по - голяма от: 

- в насипни, песъчливи и чакълести (едрозърнести) почви - 1,00 м; 

- в глинести пясъци - 1,25 м; 

- в песъчливи глини и глини - 1,50 м; 

- в особено плътни нескални почви - 2,00 м. 

Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване 

ще се извършват, след като техническият ръководител установи изправното и 

безопасно състояние на стените на изкопите. 

При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител и 

бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на 

пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при 

опасност от свличания или обрушвания да разпореждат на работещите незабавно 

излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. 

Техническият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите в 

съответните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта. 
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Координаторът по БЗ при наблюдението на изкопните работи ще следи за 

спазване на Правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) и приложение №1 към 

Наредба №2. 

Част от етапа на земните работи е полагане на пясъчна възглавница под 

тръбите - Полага се пясъчна възглавница по дъното за оформяне нивелетата и 

предпазване на тръбите от повреда и повишаване тяхната. 

 

Четвърти етап – Бетонови работи (при напорния резервоар и 

съоръженията към водопровода); 

 

При изпълнението реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 

напорен резервоар с. Тича има множество съоръжения към водопроводите : 

• Напорен резервоар, V = 400м3 

• Съоръжения към външните водопроводи : 

o Каптаж извор "Х.Върбан 2"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан 1"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан чешмата"; 

o Събирателна двукамерна шахта; 

o Облекчителна двукамерна шахта №1; 

o Облекчителна двукамерна шахта №2; 

o Шахти Автоматичен въздушник и Шахти изпразнители в трасетата 

на водопроводите. 

 

За изграждането на тези съоръжения ще изпълняваме кофражни, армировъчни 

и бетонови работи, както и за направата на бетоновите опорни блокове за поемане на 

хидравличните усилия, опорните блокове при наклон на водопровода над 300, 

направата на бетонов праг при преминаването на водопровода под река съгласно 

проекта. 

Тези работи се изпълняват в няколко повтарящи се работни цикъла, в които 

основните технологични операции са изготвянето на кофраж, армиране, бетониране и 

декофриране.  

Кофражите се укепват, а ако има проблеми при изготвянето им или неясноти се 

дават указания от проектанта. 
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Специално за изграждането на напорния резервоар: 

 

Изискването за водонепропускливост, водоплътност, гладкост на резервоара 

поставя по – големи изисквания към кофрирането н асъоръжението. Ще се използват 

гладки кофражни платна. Укрепването накофража ще се извършва съгласно 

изискванията на производителя на инвентарния кофраж. 

Полагането на армировката се извършва само след одобрението на Надзора. 

Армировъчни работи : Армировката се доставя на обекта фасонирана и по 

спецификация със съответните етикети и позиции по армировъчния план. Поставянето 

на армировката в кофража се извършва от арматуристи след предварително проведен 

производствен инструктаж.  

Преди началото на бетонирането Строителния надзор трябва да е одобрил 

монтираната армировка и кофраж. 

Бетониране : За бетонирането , ако теренните условия позоляват ще се 

използва бетон помпа и бетоновози. Преди работа ще се инструктират бетонджиите, 

машинистите, шофьорите и сигналистите. Уточняват се сигналите. Техническият 

ръководите и Координаторът по безопасност и здраве ще контролират и координират 

целия процес. 

Поради отдалечеността на обекта и възможността да се изливат малки 

количества бетон (при шахти и опорни блокове) може да се използват ръчни колички , 

които се движат по укрепени места; улеи за изсипване на бетон и задължително ще се 

използва иглен вигратор за уплътняването му. 

Декофриране : След приключване на необходимото технологично време за 

набиране на якост на бетона се пристъпва към декофрирането. Кофражните платна се 

изнасят от обекта, почистват се  и се складират извън района на строителната площадка 

в специално определен за целта склад във временното селище на изпълнителя. 

 

Пети етап – Монтажни работи; 

 

Разтоварването на тръби по трасето ще се изпвършва на предварително 

определени за това места. 

При доставката на тръбите много важен е входящия контрол. Тръбите, 

тръбопроводните фасонни части и арматури ще се проверяват още при доставката, за 

да се гарантира, че са правилно обозначени и съответстват на изискванията на 
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Възложителя. Те ще бъдат придружени от сертификати за качество и декларации за 

съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Всички части ще се проверяват и 

непосредствено преди монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат дефекти. 

Увредените елементи ще се върнат, като това се отбелязва на съответния документ. 

Тръбите и фасонните части ще се транспортират с подходящи камиони с 

гладка товарна повърхност. Товаренето и разтоварването на тръбите ще се изпълнява с 

кран, багер - товарач или товарач с вилица с помощта на брезентови или полиамидни 

колани. Няма да се разрешава използването на вериги и въжета. Тръбите няма да 

бъдат влачени по каросерията на камиона, ще бъдат подредени правилно, поставени 

една върху друга на равна повърхност. Ако стената на някоя тръба има драскотина по 

- дълбока от 10% от дебелината на тръбата, същата се сменя, освен ако тръбите не са с 

повишени защитни свойства и трислойната конструкция на стената позволяваща до 

20% надрасквания на повърхността им. 

Ако товарно - разтоварните работи се извършват ръчно, ще се избягва 

надраскването на тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят 

върху остри и твърди предмети. 

При съхранението на тръбите, ако същите не са подредени правилно и до 

определена височина, те се огъват и е възможно да се увредят. Тръбите няма да се 

нареждат една върху друга на височина над 1,5 м, като площите за съхранение ще 

бъдат равни, без камъни и други остри предмети по цялата дължина на тръбата. 

Тръбите с различни диаметри ще се съхраняват отделно. Ако това не е възможно, 

тези с по - голям диаметър ще бъдат поставени най - отдолу в пакета. При 

съхранение за дълго време тръбите, навити на спирала, ще са подредени в 

хоризонтално положение. Тръбите и фасонните части могат да бъдат складирани на 

открита площадка, като времето за престой на открито няма да надвишава 1 година. 

При складирането тръбите ще бъдат предпазени от силно загряване при високи 

температури на околната среда. Ще се стремим да ги складираме на сянка или ще ги  

покриваме със светло, непропускащо слъчевите лъчи платнище или фолио. 

 

Полагане и монтаж на тръбите (HDPE); 

• Монтажни работи - монтаж на предварително челно заварени до изкопа 

ПЕВП тръби с прикрепена върху тях детекторна лента с метални нишки. 

• Засипване с пясък 30 см над теме тръба, с изключение на връзките. 
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Този етап от изпълнението на обекта включва работни цикли за изпълнение 

на водопровода и полагането му на дълбочина посочена в надлъжния профил. 

Ширината на изкопа ще бъде достатъчна, за да позволи правилното 

разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода, 

ако се извършва на място. Дъното на изкопа ще бъде здраво и изпълнено според 

проекта по част ВиК. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят 

пясък, с дебелина най - малко 10 см. 

Полагане на тръбите по трасето : Тръбите и фасонните части ще бъдат 

разположени по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. 

Трасето се оказва с пилони и се означават местата на фасонните части, 

според монтажния план от проекта. Тръбите и фасонните части ще бъдат наредени 

близо до изкопа, като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на 

трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта (според 

монтажния план). Тръбите се събират на групи по 10-15 (120 - 180 м), така че да 

могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. 

Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да 

се направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните 

елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите ще бъдат проверени за евентуални 

дефекти и внимателно почистени в краищата си, тръбите ще бъдат отрязвани 

перпендикулярно на оста. Арматурите, включени в тракта, няма да упражняват 

усилия върху тръбите. 

При монтаж на оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, 

проводници или шини техническият ръководител ще вземе необходимите мерки за 

защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на 

инсталациите от повреждане. 

При центроването на тръбите е забранено да се проверява луфтът между тях 

с ръце. Луфтът се проверява само с шаблон. 

Тръбите се засипват с пясък 30см над теме тръба, с изключение на връзките. 

Няма да се допуска заваряването на тръби в нестабилно положение. 

Забранено е движението на хора между тръбата и откосите на изкопа. 

Работното място на заварчика ще е защитено от слънчеви лъчи при 

температура на околния въздух над 300С, както и от валежи или силен вятър чрез навес, 

палатка, чадър или др. подобни. 
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Хидравлично изпитване на водопроводите; 

Изпитване на водоплътност на готовия участък от водопровода 

Извършва се съгласно проекта по част ВиК. 

Краищата на изпитван участък от водопровод ще се затварят сигурно и 

стабилно.  

Когато водопроводният участък е под налягане няма да се допуска: 

- влизане в изкопа; 

- стоене зад затворените краища на изпитвания участък; 

- притягане на болтовете на фланшовите съединения и преглеждане на 

арматурите  

При необходимост водопроводът се наблюдава от безопасно разстояние. В 

изкоп се влиза, когато тръбите не са под налягане. 

През време на изпитването на тръбопроводи няма да се допускат външни 

лица в района на изпитвания участък. 

 

Шести етап – Хидроизолационни работи (при напорния резервоар и 

съоръженията към водопровода); 

 

Напорния резервоар и съоръженията към водопровода (шахти)  ще бъдат 

хидроизолирани и водонепропускливи. 

При изпълнението на хидроизолационните работи  ще спазваме следните 

правила : 

Изолационните работи започват след като Надзорът е разрешил декофрирането 

на съоръжението. Техническият ръководител ще е взел всички мерки за безопасност 

срещу въздействие на отрови, летливи вещества, прах, отделени от използваните 

продукти, както и от термични или химични обгаряния. 

След преустановяванети или завършването н агрундирането , или нанасяне на 

битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства , те се означават с 

табели и се забранява достъпът до тях. Работата се възобновява по нареждане на 

техническия ръководител след намаляване на концентрацията на химичните агенти във 

въздуха най – малко до граничните стойности. 

Не се допуска изпълнене на изолационни работи по повърхности, по които има 

стърчащи проводници. 
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При работа с битумни смеси ще се спазват следните правила : 

- Горещи битумни смеси се доставят до работните места в предназначени за 

целта метални съдове с плътно затварящи се капаци. 

- Ръчно пренасяне на гореща битумна смес се извършва в закрити кофи с 

дръжки за носене и безопасно изливане с обем до 20 литра. 

- Съдовете за битумна смес се напълват не повече от ¾ от обема им, а при 

ръчно пренасяне 2/3 от обема им и се поставят на места, където са осигурени 

срещу падане или преобръщане. 

- За загряване на битумни смеси се използват котли в изправно състояние с 

плътно затварящи се  негорими капаци. Те се напълват с не повече от ¾ от 

обема им , а битумът , поставен в котела ще бъде сух. 

- Котлите за стопяване на битум се поставят на разстояние най – малко 25м от 

сгради и съоръжения и на разстояние най – малко 15м от горими или 

взривоопасни материали или складиран битум. 

- При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли 

изолационни смеси /разтопен битум и др./ ще се вземат мерки срещу 

изгаряне на преминаващи под работните места хора /което няма да се 

допуска/. 

- При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване ще се спазват 

изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа 

бутилките и маркучите  се проверяват  за херметична изправност. 

- Не се допуска едновременно грундиране и заваряване на рулонен продукт. 

- Гасенето на запалила се  битумна смес се прави с пянообразуващ 

пожарогасител или с пясък. 

- Загряването на битума става в пясъчна баня и никога над 2000С. 

- При запалване на битума казанът се запушва незабавно с капак. 

- При приготвяне на битумни смеси разтопеният битум ще се отстрани от 

всякакъв огън и разтворителя ще се влива в битума , а не обратното. Това ще 

се прави на разстояние 40м от котлите по посока на вятъра. 

- Наливане на горещ битум от казана в кофи ще се извършва със специален 

черпак с дълга дръжка. 

- Топлото битумно лепило ще се пренася със специални кофи с добре затворен 

капак. Пътят на работниците ще е гладък и добре осветен. Забранено е ръчно 

пренасяне на битум по стълби. 
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- При качване на кофи с макара , работниците ще стоят на 5-6м от издигащата 

се кофа. 

 

Седми етап - Обратен насип уплътнен на пластове; 

 

Обратният насип ще се изпълнява постъпателно, едновременно с демонтажа на 

укрепването на изкопа. 

Обратният насип се изпълнява механизирано с нестандартна баластра 

(съгласно проектната документация) и се предвижда мехабизирано валиране на 

материала. 

Обратният насип се уплътнява на пластове през 20см и  паралелно се полага 

сигнална лента "Внимание водопровод" 

Извършва се съгласно проекта по част ВиК. 

Степента на уплътняване на засипването зависи от условията на 

натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата се прави 

на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата ще се прави 

едва тогава, когато е положен слой с минимална дебелина от 20 см над върха на 

тръбата. Уплътняването се извършва с вибрационна трамбовка или валяк на 

пластове от 10 до 20 см до достигане на проектната плътност на материала за 

обратна засипка. 

При засипване ще се спазват всички изисквания за засипка при еластични 

тръби. 

 

Осми етап – Обеззаразяване на водата – промивка и дезинфекция на 

водопровода; 

 

Изпитването , промивката и дезинфекцията на водопровода ще се изпълнят 

съгласно работния проект , част ВиК. За извършената промивка се съставя акт. 

 

Девети етап – Довършителни работи и предаване на обекта. 

Почистване и благоустрояване на работния участък; 

 

Всички участъци в трасетата на водопроводите ще бъдат възстановени и 

благоустроени в предишния си вид като участъците с асфалтова настилка (ако има 
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такива) ще бъдат преасфалтирани, а участъците с трошенокаменна настилка или без 

настилка ще бъдат почистени и приведени в предишния им вид след приключване на 

строително монтаните работи. 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, 

Изпълнителят ще отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а 

също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, строителна 

механизация или оборудване, които той е използвал при извършването на работите. 

Изпълнителят ще почисти и ще остави Площадката в чисто състояние.  

Всеки един етап от изпълнение на дейностите за изпълнение на обекта се 

състои от задачи и строително – монтажни работи, които ще изпълним съгласно 

тяхната технология за изпълнение и технологична последователност. 

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има 

технологични застъпвания и прекъсвания. 

Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от 

подобектите, се изготвят съответните екзекутиви и цялата съпътстваща 

документация за предаването на обекта на Възложителя. 

 

За изпълнението на всички строително монтажни работи в зависимост от 

спецификата им ще използваме следните специализирани строителни Екипи : 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ЕКИПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА :  

 

В ЕТАПИТЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА 

ТЕХНИКАТА И ПЕРСОНАЛА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И НАПРАВАТА И 

ДЕМОНТАЖА НА ВРЕМЕННОТО СЕЛИЩЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО : 

 

• Специализиран строителен екип : мобилизация и демобилизация 

 

В ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ ПО ПОДОБЕКТИ: 

 

За Подобект Външни водопроводи:  
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Външни водопроводи - строителни работи 

• Екип почистване от растителност 

• Екип изкопни работи 

• Екип земни работи 

• Екип опорни блокове 

• Екип кофраж, армировка и бетон 

• Екип монтаж на стоманена тръба под дъно река 

• Екип монтаж на стоманена тръба под път 

Външни водопроводи - монтажни работи 

• Екип доставки тръби и арматури външно трасе 

• Екип монтаж тръби и направа на челни заварки 

• Екип направа на фланшова връзка 

• Екип изпитване и дезинфекция 

 

П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ 

Съоръженията към външните водопроводи са : 

- Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част 

- Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част 

- Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

- Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1 

- Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна част 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА 

- ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

- ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 

На тези съоръжения работят следните специализирани строителни екип : 

• Екип изкопни работи  
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• Екип земни работи 

• Екип кофраж, армировка и бетон 

• Екип пердашена цим.замазка 

• Екип хидроизолация 

• Екип защита метални повърхности 

• Екип топлинно изолиране 

• Екип направа опорен блок 

• Екип доставка и монтаж на оборудване 

• Екип доставка и монтаж на дренаж в коритообразни елементи 

• Екип монтаж на шахта 

• Екип дренажен чакъл 

• Екип монтаж врата 

 

За подобект : Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400мЗ 

• Екип подравняване 

• Екип механизиран изкоп 

• Екип земни работи нр 

• Екип доставка и монтаж на дренаж в коритообразни елементи 

• Екип извозване на строителни отпадъци 

• Екип монтажни работи 

• Екип монтаж врата 

• Екип вентилация 

• Екип защита метални повърхности 

• Екип плочници 

• Екип хидроизолация 

• Екип мазилки 

• Екип доставка и полагане на циментова замазка 

• Екип изпитване на резервоар 

• Екип направа и монтаж на стълба 

• Екип ръчен изкоп 

• Екип транспорт земни маси 

• Екип кофраж, армировка и бетон 
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• Екип подпорно скеле 

• Екип фасадно скеле 

• Екип дезинфекция на резервоари 

• Екип земни работи нр конструктивна част 

 

Тяхната окомплектовка с механизация и специализирана работна ръка, 

обхват на работа и задължения са описани подробно по – горе. 

Последователността на всички задачи в Етапа на изпълнение на строително 

монтажните работи, взаимовръзките между тях, сроковете за изпълнение на всяка 

една от тях, началото и края й и необходимите за изпълнението им технически 

ресурси (механизация) и човешки ресурси (работна ръка) , ръководен персонал  и 

материали необходими за изпълнение на СМР в договорения срок и с високо качество 

в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя сме 

показали в долната таблица: 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА КАЧЕСТВЕНО И СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ЗАДАЧА : 

МАТЕРИАЛИ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РЪКОВОДЕН/КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ  

 
     НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЯКА ЕДНА ЗАДАЧА 

Наименование на задачата 
Ед. 

мярка  

Коли 

че 

ство  

срок 

кал. 

дни  

Начало Край 
Човешки  

ресурси  

Технически ресурси 

(механизация)  

Ръководен перзонал 

/Ключови експерти/  

Необходими 

 материали  

ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО:     
383 

d 

Fri 

03.04.20 

Tue 

20.04.21 

Максимално 

разпределение на 

човешките ресурси 

от екипите за 

изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

СТРОИТЕЛСТВО 

Максимално 

разпределение на 

техническите 

ресурси от екипите 

за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

СТРОИТЕЛСТВО 

    

   Външни водопроводи - строителни 

работи 
    

355 

d 

Fri 

03.04.20 

Tue 

23.03.21 
        

      ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ 

РАСТИТЕЛНОСТ 
    70 d 

Fri 

03.04.20 

Thu 

11.06.20 

ЕКИП 

ПОЧИСТВАНЕ ОТ 

РАСТИТЕЛНОСТ: 

Общ работник[10] 

ЕКИП 

ПОЧИСТВАНЕ ОТ 

РАСТИТЕЛНОСТ: 

Резачка[5];Товарен 

автомобил[2] 

    

         ПОЧИСТВАНЕ ОТ 

РАСТИТЕЛНОСТ ПОЧВА РЪЧНО С 

<1=или<10СМ «01-01-009» 

м2 42000 70 d 
Fri 

03.04.20 

Thu 

11.06.20 
Общ работник[10] 

Резачка[5];Товарен 

автомобил[2] 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

      ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ     
337 

d 

Tue 

07.04.20 

Tue 

09.03.21 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 

Булдозер[1]; 

Багер[1];Багер с 

чук[1] 
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         ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М 

ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР «01-

04-059» 

мЗ 49200 
112 

d 

Tue 

07.04.20 

Mon 

27.07.20 
  Булдозер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 

ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ 

«01-04-026» 

мЗ 2229 
335 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

09.03.21 
  Багер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗКОПИ С В=0,6 до1,2М, Н=2до4М 

В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ДВЕ 

УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-

03-062» 

мЗ 4156 
335 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

09.03.21 
  Багер с чук 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗКОПИ С В=0,6 до 1,2М Н=2до4М 

В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ДВЕ 

УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-

03-063» 

мЗ 4767 
335 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

09.03.21 
  Багер с чук 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗХВЪРЛЯНЕ ИЗКОПАНА 

СК.МАСА НА ОТВАЛ С БАГЕР «01-04-

031» 

мЗ 8923 
335 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

09.03.21 
  Багер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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      ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     
349 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

23.03.21 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[8];Работн

ик укрепване[4] 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Самосвал[2];Мини 

челен 

товарач;Трамбовка[

2];Товарен 

автомобил; 

Булдозер 

    

         ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 574 
335 

d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

10.03.21 
Изкопчия[2] Мини челен товарач; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

         Превоз (доставка) на пясък мЗ 574 
336 

d 

Thu 

09.04.20 

Wed 

10.03.21 
  Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ 

ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК (МЕКА 

ПОЧВА) «01-01-059» 

мЗ 1435 
344 

d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

23.03.21 
Изкопчия[2] 

Мини челен товарач; 

Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък(мека почка) 

         ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ 

«01-01-057а» 
мЗ 9152 

344 

d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

23.03.21 
Изкопчия[2] 

Мини челен товарач; 

Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 
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         РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ 

ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 

40М ПРИ НОРМ,УСЛОВИЯ «01-04-063» 

мЗ 9152 
344 

d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

23.03.21 
  Булдозер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С 

ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 

20 СМ «01-01-061» 

мЗ 9152 
344 

d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

23.03.21 
Изкопчия[2] Трамбовка[2] 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         Извозване на отпадъци със самосвал мЗ 492 
344 

d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

23.03.21 
  Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И 

РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М 

Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-02-

011» 

м2 24600 
349 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

23.03.21 

Работник 

укрепване[4] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Укрепване 

         Направа на укрепване на кабели бр, 4 
349 

d 

Thu 

09.04.20 

Tue 

23.03.21 

Работник 

укрепване[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Укрепване по 

детайл 

      ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ     
342 

d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

17.03.21 

ЕКИП ОПОРНИ 

БЛОКОВЕ: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП ОПОРНИ 

БЛОКОВЕ: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    



Page 278 от 666 

 

         НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ бр, 65 
342 

d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

17.03.21 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

      ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    27 d 

Wed 

15.04.20 

Mon 

11.05.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН : 

Кофражист[2];Бетон

джия[2];Арматурист

[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН :Товарен 

автомобил;Иглен 

вибратор;Бетоновоз 

    

         КОФРАЖ ЗА МАШИННИ 

ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 

10 ПЛОСКОСТИ «02-05-027» 

м2 137 14 d 
Wed 

15.04.20 

Tue 

28.04.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж  

         ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В10-

НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ, 

КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ-

КА,МАШ.ФУНД«02-07-003» 

мЗ 16,5 1 d 
Wed 

29.04.20 

Wed 

29.04.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В10 

         Превоз (доставка) бетон мЗ 16,5 1 d 
Wed 

29.04.20 

Wed 

29.04.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         КОФРАЖ БЕТОНОВ ПРАГ, 

ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ, 

ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС, 

ДО 6М «04-05-004» 

м2 69 9 d 
Thu 

30.04.20 

Fri 

08.05.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

         ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В10 

(М150) ЗА ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ 

ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018» 

мЗ 31 1 d 
Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В10 

         Превоз (доставка) бетон мЗ 31 1 d 
Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 317 9 d 
Thu 

30.04.20 

Fri 

08.05.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

      ЕКИП МОНТАЖ НА 

СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО 

РЕКА 

    2 d 
Tue 

12.05.20 

Wed 

13.05.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА ПОД ДЪНО 

РЕКА: Работник 

метални 

конструкции[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА ПОД ДЪНО 

РЕКА: Товарен 

автомобил; 

Металорежеща 

машина 
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         ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф108х5 
м 18 1 d 

Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ Ф108х5 

         РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ Ф108х5 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 2 1 d 

Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Металорежеща 

машина 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, 

УСИЛЕН ТИП IV <20% ф108 
м2 10 1 d 

Wed 

13.05.20 

Wed 

13.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

      ЕКИП МОНТАЖ НА 

СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ 
    5 d 

Fri 

10.04.20 

Tue 

14.04.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА ПОД ПЪТ: 

Работник метални 

конструкции[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА ПОД ПЪТ: 

Товарен автомобил; 

Металорежеща 

машина; Машина за 

хоризонтален 

сондаж 

    

         Хоризонтален сондаж под път ф300 м 12 4 d 
Fri 

10.04.20 

Mon 

13.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Машина за 

хоризонтален сондаж 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф219х6 
м 12 4 d 

Fri 

10.04.20 

Mon 

13.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ ф219х6 

         РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219х6 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 2 4 d 

Fri 

10.04.20 

Mon 

13.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Металорежеща 

машина 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, 

УСИЛЕН ТИП IV <20%, ф219/273ММ 
м2 10 1 d 

Tue 

14.04.20 

Tue 

14.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

   Външни водопроводи - монтажни 

работи 
    

348 

d 

Mon 

06.04.20 

Fri 

19.03.21 
        

      ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И 

АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ 
    

283 

d 

Mon 

06.04.20 

Wed 

13.01.21 

ЕКИП ДОСТАВКИ 

ТРЪБИ И 

АРМАТУРИ 

ВЪНШНО ТРАСЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ДОСТАВКИ 

ТРЪБИ И 

АРМАТУРИ 

ВЪНШНО ТРАСЕ: 

Товарен автомобил; 

    

         Доставка тръба ПЕВП D90 PN10 м 1362 35 d 
Thu 

10.12.20 

Wed 

13.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръба ПЕВП D90 

PN10 
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         Доставка тръби ПЕВП D90 PN 16 м 836 
196 

d 

Thu 

28.05.20 

Wed 

09.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръби ПЕВП D90 

PN 16 

         Доставка тръба ПЕВП D110 PN10 м 4802 48 d 
Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръба ПЕВП D110 

PN10 

         Доставка тръби ПЕВП D110 PN 16 м 1048 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръби ПЕВП D110 

PN 16 

         Доставка тръби ПЕВП D110 PN 20 м 122 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръби ПЕВП D110 

PN 20 

         Доставка тръба ПЕВП D90 PN10 м 160 35 d 
Thu 

10.12.20 

Wed 

13.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръба ПЕВП D90 

PN10 
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         Доставка Ко 90 град, ПЕВП D90 PN 

16 
бр, 2 

196 

d 

Thu 

28.05.20 

Wed 

09.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 90 град, ПЕВП 

D90 PN 16 

         Доставка Ко 65 град, ПЕВП D90 PN 

16 
бр, 1 

196 

d 

Thu 

28.05.20 

Wed 

09.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 65 град, ПЕВП 

D90 PN 16 

         Доставка Ко 45 град, ПЕВП D90 -10 бр, 10 35 d 
Thu 

10.12.20 

Wed 

13.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 45 град, ПЕВП 

D90 -10 

         Доставка Ко 55 градуса ПЕВП D110 

PN 10 
бр, 1 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 55 градуса 

ПЕВП D110 PN 10 

         Доставка Ко 39 град, ПЕВП D110 PN 

10 
бр, 1 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 39 град, ПЕВП 

D110 PN 10 
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         Доставка Ко 35 град, ПЕВП D110 PN 

10 
бр, 1 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 35 град, ПЕВП 

D110 PN 10 

         Доставка Ко 30 град, ПЕВП D110 PN 

10 
бр, 2 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 30 град, ПЕВП 

D110 PN 10 

         Доставка Ко 24 град, ПЕВП D110 PN 

10 
бр, 1 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 24 град, ПЕВП 

D110 PN 10 

         Доставка Ко 20 град, ПЕВП D110 PN 

10 
бр, 1 48 d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко 20 град, ПЕВП 

D110 PN 10 

         Доставка фланшов накрайник ф110 бр, 9 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф110 
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         Доставка фланшов накрайник ф90 бр, 15 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90 

         Доствака свободен фланец ф110 бр, 9 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф110 

         Доставка свободен фланец ф 90 бр, 15 4 d 
Mon 

06.04.20 

Thu 

09.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф 90 

      ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И 

НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ 
    

337 

d 

Fri 

10.04.20 

Fri 

12.03.21 

ЕКИП МОНТАЖ 

ТРЪБИ И 

НАПРАВА НА 

ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[6]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ТРЪБИ И 

НАПРАВА НА 

ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ: 

Машина за челно 

заваряване; 

Ел.Агрегат 

    

         Монтаж на полиетиленови тръби на 

челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, 

PN10 «09-50-065» 

м 1362 49 d 
Thu 

14.01.21 

Wed 

03.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         Монтаж на полиетиленови тръби на 

челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, 

PN16 «09-50-065» 

м 836 35 d 
Thu 

10.12.20 

Wed 

13.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         Направа челна заварка на тръбно 

съединение от полиетиленови тръби ф 110 

мм, PN10 «09-50-087» 

бр, 4802 
196 

d 

Thu 

28.05.20 

Wed 

09.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Машина за челно 

заваряване;Ел.Агрега

т 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Спирт, конци 

         Монтаж на полиетиленови тръби на 

челна заварка в открити изкопи ф 110 мм, 

PN16 «09-50-066» 

м 1048 42 d 
Fri 

10.04.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         Монтаж на полиетиленови тръби на 

челна заварка в открити изкопи ф 110 мм, 

PN 20 «09-50-066» 

м 122 6 d 
Fri 

22.05.20 

Wed 

27.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         Монтаж на полиетиленови тръби на 

челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, 

PN 10 «09-50-065» 

м 160 7 d 
Thu 

04.03.21 

Wed 

10.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         Направа челна заварка на тръбно 

съединение от полиетиленови тръби ф 110 

мм «09-50-087» 

бр, 123 
244 

d 

Fri 

10.04.20 

Wed 

09.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Машина за челно 

заваряване;Ел.Агрега

т 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Спирт, конци 

         Направа челна заварка на тръбно 

съединение от полиетиленови тръби ф 90 

мм «09-50-086» 

бр, 44 91 d 
Thu 

10.12.20 

Wed 

10.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Машина за челно 

заваряване;Ел.Агрега

т 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Спирт, конци 

         Дост. И полагане на сигнална лента м 8330 
337 

d 

Fri 

10.04.20 

Fri 

12.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Доставката ще се 

извърши с транспорт 

на тръбите и 

фасонните части. 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

сигнална лента 

      ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА 

ВРЪЗКА 
    2 d 

Thu 

11.03.21 

Fri 

12.03.21 

ЕКИП НАПРАВА 

НА ФЛАНШОВА 

ВРЪЗКА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4] 

ЕКИП НАПРАВА 

НА ФЛАНШОВА 

ВРЪЗКА: 

    

         НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 4 2 d 

Thu 

11.03.21 

Fri 

12.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф100ММ 
бр, 6 2 d 

Thu 

11.03.21 

Fri 

12.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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      ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
    

337 

d 

Fri 

17.04.20 

Fri 

19.03.21 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4]; 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: 

Апаратура за 

дезинфекция;Апара

тура за изпробване 

под хидравлично 

налягане;Ел.Агрега

т[2] 

    

         ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ 

до Ф200ММ 
100 м, 83,3 

333 

d 

Tue 

21.04.20 

Fri 

19.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Апаратура за 

дезинфекция;Ел.Агре

гат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Хлорен р-р 

         ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА 

ТРЪБОПРОВОДИ ПОД 

ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 «09-88-001» 

м 8330 
335 

d 

Fri 

17.04.20 

Wed 

17.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Апаратура за 

изпробване под 

хидравлично 

налягане;Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода 

   П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ 

ВОДОПРОВОДИ 
    

351 

d 

Fri 

10.04.20 

Fri 

26.03.21 
        

      Каптаж извор Х.Върбан 2 - 

строителна и монтажна част 
    39 d 

Tue 

16.02.21 

Fri 

26.03.21 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      4 d 
Tue 

16.02.21 

Fri 

19.02.21 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М 

В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-

063» 

мЗ 14 4 d 
Tue 

16.02.21 

Fri 

19.02.21 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 

ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 

ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-

053» 

мЗ 14 4 d 
Tue 

16.02.21 

Fri 

19.02.21 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     2 d 
Tue 

23.03.21 

Wed 

24.03.21 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 

    

            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,5 1 d 
Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 6 2 d 

Tue 

23.03.21 

Wed 

24.03.21 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 6 2 d 
Tue 

23.03.21 

Wed 

24.03.21 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    8 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

01.03.21 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 
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            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 

ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С 

с1=или<15СМ «02-05-013» 

м2 41 5 d 
Mon 

22.02.21 

Fri 

26.02.21 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 2     1 d 
Wed 

24.02.21 

Wed 

24.02.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 3     1 d 
Fri 

26.02.21 

Fri 

26.02.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 241 5 d 
Mon 

22.02.21 

Fri 

26.02.21 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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               Етап 2     1 d 
Wed 

24.02.21 

Wed 

24.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 3     1 d 
Fri 

26.02.21 

Fri 

26.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» 

- за стъпала 

кг 12 1 d 
Wed 

24.02.21 

Wed 

24.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018» 

мЗ 4,7 7 d 
Tue 

23.02.21 

Mon 

01.03.21 
        

               Етап 1     1 d 
Tue 

23.02.21 

Tue 

23.02.21 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 2     1 d 
Thu 

25.02.21 

Thu 

25.02.21 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 
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               Етап 3     1 d 
Mon 

01.03.21 

Mon 

01.03.21 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 4,7 7 d 
Tue 

23.02.21 

Mon 

01.03.21 
        

               Етап 1     1 d 
Tue 

23.02.21 

Tue 

23.02.21 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 2     1 d 
Thu 

25.02.21 

Thu 

25.02.21 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Mon 

01.03.21 

Mon 

01.03.21 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Mon 

22.03.21 

Mon 

22.03.21 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 
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            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 23 1 d 

Mon 

22.03.21 

Mon 

22.03.21 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Замазка 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     4 d 
Fri 

05.03.21 

Mon 

08.03.21 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 22 1 d 

Fri 

05.03.21 

Fri 

05.03.21 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА 

ТОПЛО БИТ,ЛЕПИЛО «02-28-026» 

м2 6 1 d 
Mon 

08.03.21 

Mon 

08.03.21 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ-УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Wed 

24.03.21 

Thu 

25.03.21 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 4 1 d 

Wed 

24.03.21 

Wed 

24.03.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 
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            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ. 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 4 1 d 
Thu 

25.03.21 

Thu 

25.03.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Fri 

26.03.21 

Fri 

26.03.21 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 3 1 d 
Fri 

26.03.21 

Fri 

26.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз; Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 
м 7 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х4 

            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 1 d 
Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ 

ЗА СЕПТИЧНА ЯМА (52 кг/бр.) 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 90/125 

СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 80/110см 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

80/110см 

            ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 90 

град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ 

бр, 2 1 d 
Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, на 

90 град. СТ.ТР. 

Ф80/80/80ММ 
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            ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 80 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 80 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90, 

PN10 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф90, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р=10атм. 
бр, 7 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р=10атм. 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С 

РЧК ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК С РЧК ф80ММ 



Page 297 от 666 

 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

Ф80ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 12 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001» 
бр, 7 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 5 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 12 1 d 
Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОНТРОЛНА 

СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С 

КАПАК 

            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Tue 

23.03.21 

Tue 

23.03.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Thu 

25.03.21 

Thu 

25.03.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Thu 

25.03.21 

Thu 

25.03.21 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ 

Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА 

ШАХТА 

    10 d 
Tue 

16.02.21 

Thu 

25.02.21 
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         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Tue 

16.02.21 

Tue 

16.02.21 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

с1=или<15см «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Tue 

16.02.21 

Tue 

16.02.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ, И СР,СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Tue 

16.02.21 

Tue 

16.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И 

ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Tue 

16.02.21 

Tue 

16.02.21 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

Ф1000, С ДЪЛБ, 2М 

бр, 1 1 d 
Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - (28 

кг/бр.) 

бр, 1 1 d 
Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,8 1 d 

Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ,С 

ЛЕП,ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ, 
м 1 1 d 

Wed 

17.02.21 

Wed 

17.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Fri 

19.02.21 

Fri 

19.02.21 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО 

ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-

14-100» 

м2 1 1 d 
Fri 

19.02.21 

Fri 

19.02.21 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 
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         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Thu 

18.02.21 

Thu 

18.02.21 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Thu 

18.02.21 

Thu 

18.02.21 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Tue 

23.02.21 

Wed 

24.02.21 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Tue 

23.02.21 

Tue 

23.02.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН. К-

ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Wed 

24.02.21 

Wed 

24.02.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ     1 d 
Thu 

25.02.21 

Thu 

25.02.21 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
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            ИЗОЛАЦИЯ НАТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 5 1 d 
Thu 

25.02.21 

Thu 

25.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК 

DN80/PN16 
бр, 2 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN80/PN16 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 80/80/80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

РОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

80/80/80ММ 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 9 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф90, PN16 
бр, 4 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90, 

PN16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф90, PN16 
бр, 4 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф90, PN16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм Р=16атм, 
бр, 10 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм Р=16атм, 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А ф80ММ 
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            РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001» 
бр, 10 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 6 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Mon 

22.02.21 

Mon 

22.02.21 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 
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      ШАХТА АВТОМАТИЧН 

ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 

    15 d 
Mon 

01.02.21 

Mon 

15.02.21 
        

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Mon 

01.02.21 

Mon 

01.02.21 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Mon 

01.02.21 

Mon 

01.02.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Mon 

01.02.21 

Mon 

01.02.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И 

ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-

07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Mon 

01.02.21 

Mon 

01.02.21 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 
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            ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

Ф1000, С ДЪЛБ, 2М 

бр, 1 1 d 
Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,5 1 d 

Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ, 
м 1 1 d 

Fri 

05.02.21 

Fri 

05.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Tue 

09.02.21 

Tue 

09.02.21 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 
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            ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО 

ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. «02-

14-100» 

м2 0,3 1 d 
Tue 

09.02.21 

Tue 

09.02.21 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Mon 

08.02.21 

Mon 

08.02.21 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Mon 

08.02.21 

Mon 

08.02.21 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Thu 

11.02.21 

Fri 

12.02.21 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Thu 

11.02.21 

Thu 

11.02.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН.К-

ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Fri 

12.02.21 

Fri 

12.02.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 
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         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ     1 d 
Mon 

15.02.21 

Mon 

15.02.21 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 4 1 d 
Mon 

15.02.21 

Mon 

15.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК 

Dy50/PN16 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК Dy50/PN16 



Page 309 от 666 

 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 80/60/80ММ 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

80/60/80ММ 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 3 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф90, PN16 
бр, 2 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90, 

PN16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф90, PN16 
бр, 2 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф90, PN16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм Р=16атм, 
бр, 6 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм Р=16атм, 
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            Доставка стоманен фланец Ду 

50мм Р=16атм 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 50мм Р=16атм 

            ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. 

ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

АВТОМ. 

ВЪЗДУШНИК 

ф50ММ, PN16 

            РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 80мм 
бр, 6 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 50мм 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 

50мм 
бр, 1 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 

80мм 
бр, 4 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ СТОМ. 

БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ 

ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У 

ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Wed 

10.02.21 

Wed 

10.02.21 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      Каптаж извор Х.Върбан 1 - 

строителна и монтажна част 
    39 d 

Tue 

22.12.20 

Fri 

29.01.21 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      4 d 
Tue 

22.12.20 

Fri 

25.12.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
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            ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М 

В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-

063» 

мЗ 14 4 d 
Tue 

22.12.20 

Fri 

25.12.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 

ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М 

ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-

053» 

мЗ 14 4 d 
Tue 

22.12.20 

Fri 

25.12.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     2 d 
Tue 

26.01.21 

Wed 

27.01.21 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 

    

            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,5 1 d 
Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 6 2 d 

Tue 

26.01.21 

Wed 

27.01.21 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ. 20СМ «01-01-061» 

мЗ 6 2 d 
Tue 

26.01.21 

Wed 

27.01.21 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    8 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

04.01.21 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 

ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С 

с!=или<15СМ «02-05-013» 

м2 41 5 d 
Mon 

28.12.20 

Fri 

01.01.21 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 2     1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 3     1 d 
Fri 

01.01.21 

Fri 

01.01.21 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 

Д012 ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 241 5 d 
Mon 

28.12.20 

Fri 

01.01.21 
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               Етап 1     1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 2     1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 3     1 d 
Fri 

01.01.21 

Fri 

01.01.21 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» 

- за стъпала 

кг 12 1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018» 

мЗ 4,7 7 d 
Tue 

29.12.20 

Mon 

04.01.21 
        

               Етап 1     1 d 
Tue 

29.12.20 

Tue 

29.12.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 
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               Етап 2     1 d 
Thu 

31.12.20 

Thu 

31.12.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 3     1 d 
Mon 

04.01.21 

Mon 

04.01.21 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 4,7 7 d 
Tue 

29.12.20 

Mon 

04.01.21 
        

               Етап 1     1 d 
Tue 

29.12.20 

Tue 

29.12.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 2     1 d 
Thu 

31.12.20 

Thu 

31.12.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Mon 

04.01.21 

Mon 

04.01.21 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Mon 

25.01.21 

Mon 

25.01.21 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 23 1 d 

Mon 

25.01.21 

Mon 

25.01.21 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     4 d 
Fri 

08.01.21 

Mon 

11.01.21 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 22 1 d 

Fri 

08.01.21 

Fri 

08.01.21 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-

28-026» 

м2 6 1 d 
Mon 

11.01.21 

Mon 

11.01.21 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Wed 

27.01.21 

Thu 

28.01.21 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  
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            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 4 1 d 

Wed 

27.01.21 

Wed 

27.01.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН. К-

ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 4 1 d 
Thu 

28.01.21 

Thu 

28.01.21 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Fri 

29.01.21 

Fri 

29.01.21 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 3 1 d 
Fri 

29.01.21 

Fri 

29.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 
м 7 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х4 

            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 1 d 
Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            СТОМАНЕН КАПАК 90/125СМ 

СЪС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ- 52 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 90/125СМ 

СЪС ЗАКЛАДНИ 

ЧАСТИ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 80/110СМ 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

80/110СМ 
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            ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 90 

град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ 

бр, 2 1 d 
Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, на 

90 град. СТ.ТР. 

Ф80/80/80ММ 

            ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 80 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 80 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90, 

PN10 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф90, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р=10атм, 
бр, 7 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р=10атм, 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК 

ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК С РЧК ф80ММ 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

Ф80ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 12 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 80мм 
бр, 7 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  



Page 321 от 666 

 

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 5 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ СТОМ. 

БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ 

ДО ф100ММ 

бр, 12 1 d 
Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОНТРОЛНА 

СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С 

КАПАК 

            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Tue 

26.01.21 

Tue 

26.01.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Thu 

28.01.21 

Thu 

28.01.21 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 
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            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Thu 

28.01.21 

Thu 

28.01.21 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      Каптаж извор Х.Върбан чешмата - 

строителна и монтажна част 
    39 d 

Mon 

23.11.20 

Thu 

31.12.20 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      4 d 
Mon 

23.11.20 

Thu 

26.11.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М 

В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-

063» 

мЗ 14 4 d 
Mon 

23.11.20 

Thu 

26.11.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 

3м ХОРИЗ. ИЛИ 2м ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ 

- РЪЧНО «01-01-053» 

мЗ 14 4 d 
Mon 

23.11.20 

Thu 

26.11.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     2 d 
Mon 

28.12.20 

Tue 

29.12.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 

    

            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,5 1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 
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            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 6 2 d 

Mon 

28.12.20 

Tue 

29.12.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 6 2 d 
Mon 

28.12.20 

Tue 

29.12.20 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    8 d 

Fri 

27.11.20 

Fri 

04.12.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, 

КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С 

с=или<15СМ «02-05-013» 

м2 41 7 d 
Fri 

27.11.20 

Thu 

03.12.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

               Етап 1     1 d 
Fri 

27.11.20 

Fri 

27.11.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 
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               Етап 2     1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 3     1 d 
Thu 

03.12.20 

Thu 

03.12.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 241 7 d 
Fri 

27.11.20 

Thu 

03.12.20 
        

               Етап 1     1 d 
Fri 

27.11.20 

Fri 

27.11.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 2     1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 3     1 d 
Thu 

03.12.20 

Thu 

03.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-

004» - за стъпала 

кг 12 1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ 

мЗ 4,7 5 d 
Mon 

30.11.20 

Fri 

04.12.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

30.11.20 

Mon 

30.11.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 2     1 d 
Wed 

02.12.20 

Wed 

02.12.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 3     1 d 
Fri 

04.12.20 

Fri 

04.12.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 4,7 5 d 
Mon 

30.11.20 

Fri 

04.12.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

30.11.20 

Mon 

30.11.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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               Етап 2     1 d 
Wed 

02.12.20 

Wed 

02.12.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Fri 

04.12.20 

Fri 

04.12.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Fri 

25.12.20 

Fri 

25.12.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 23 1 d 

Fri 

25.12.20 

Fri 

25.12.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     2 d 
Mon 

07.12.20 

Tue 

08.12.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 22 1 d 

Mon 

07.12.20 

Mon 

07.12.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 
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            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО 

«02-28-026» 

м2 6 1 d 
Tue 

08.12.20 

Tue 

08.12.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Tue 

29.12.20 

Wed 

30.12.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 4 1 d 

Tue 

29.12.20 

Tue 

29.12.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ. 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 4 1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Thu 

31.12.20 

Thu 

31.12.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 3 1 d 
Thu 

31.12.20 

Thu 

31.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 
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         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 
м 7 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х4 

            СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ 

със ЗАСЛАДНИ ЧАСТИ - 52 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 90/125 

СМ със 

ЗАСЛАДНИ 

ЧАСТИ  
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 80/110 СМ 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

80/110 СМ 

            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, С на 90 град. СТ.ТР. 

Ф80/80/80ММ 

бр, 2 1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, С на 

90 град. СТ.ТР. 

Ф80/80/80ММ 

            КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 бр, 1 1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 80 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф90, 

PN10 
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            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф90, PN10 
бр, 2 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф90, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р=10 атм. 
бр, 7 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р=10 

атм. 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С 

РЧК ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК С РЧК ф80ММ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

Ф80ММ 
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            РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 12 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001» 
бр, 7 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 5 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 12 1 d 
Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОНТРОЛНА 

СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С 

КАПАК 
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            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Mon 

28.12.20 

Mon 

28.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Wed 

30.12.20 

Wed 

30.12.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      Събирателна двукамерна шахта - 

строителна и монтажна част 
    69 d 

Fri 

25.09.20 

Wed 

02.12.20 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      14 d 
Fri 

25.09.20 

Thu 

08.10.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 

М,И ДЪЛБ,4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С 

КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073» 

мЗ 45 14 d 
Fri 

25.09.20 

Thu 

08.10.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ 

ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 

ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-

054» 

мЗ 45 14 d 
Fri 

25.09.20 

Thu 

08.10.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     5 d 
Thu 

26.11.20 

Mon 

30.11.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 

    

            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,7 2 d 
Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 26 5 d 

Thu 

26.11.20 

Mon 

30.11.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 26 5 d 
Thu 

26.11.20 

Mon 

30.11.20 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    25 d 

Fri 

09.10.20 

Mon 

02.11.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 

ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С 

с1=или<15СМ «02-05-013» 

м2 79 22 d 
Fri 

09.10.20 

Fri 

30.10.20 
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               Етап 1     1 d 
Fri 

09.10.20 

Fri 

09.10.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 2     1 d 
Tue 

13.10.20 

Tue 

13.10.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 3     1 d 
Thu 

15.10.20 

Thu 

15.10.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 4     1 d 
Wed 

28.10.20 

Wed 

28.10.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 5     1 d 
Fri 

30.10.20 

Fri 

30.10.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 499 22 d 
Fri 

09.10.20 

Fri 

30.10.20 
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               Етап 1     1 d 
Fri 

09.10.20 

Fri 

09.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 2     1 d 
Tue 

13.10.20 

Tue 

13.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 3     1 d 
Thu 

15.10.20 

Thu 

15.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 4     1 d 
Wed 

28.10.20 

Wed 

28.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 5     1 d 
Fri 

30.10.20 

Fri 

30.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-

004» - за стъпала 

кг 18 1 d 
Tue 

13.10.20 

Tue 

13.10.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ 

мЗ 8,9 22 d 
Mon 

12.10.20 

Mon 

02.11.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

12.10.20 

Mon 

12.10.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 2     1 d 
Wed 

14.10.20 

Wed 

14.10.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 3     1 d 
Fri 

16.10.20 

Fri 

16.10.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 4     1 d 
Thu 

29.10.20 

Thu 

29.10.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 
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               Етап 5     1 d 
Mon 

02.11.20 

Mon 

02.11.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 8,9 22 d 
Mon 

12.10.20 

Mon 

02.11.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

12.10.20 

Mon 

12.10.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 2     1 d 
Wed 

14.10.20 

Wed 

14.10.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Fri 

16.10.20 

Fri 

16.10.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 4     1 d 
Thu 

29.10.20 

Thu 

29.10.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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               Етап 5     1 d 
Mon 

02.11.20 

Mon 

02.11.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    2 d 

Tue 

24.11.20 

Wed 

25.11.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 49 2 d 

Tue 

24.11.20 

Wed 

25.11.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     2 d 
Tue 

03.11.20 

Wed 

04.11.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 28 1 d 

Tue 

03.11.20 

Tue 

03.11.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО 

«02-28-026» 

м2 6 1 d 
Wed 

04.11.20 

Wed 

04.11.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 
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         ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА     1 d 
Thu 

05.11.20 

Thu 

05.11.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: 

Монтажник 

Врати[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: Товарен 

автомобил 

    

            СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Thu 

05.11.20 

Thu 

05.11.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ 

- 120 кг/бр 

            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Thu 

05.11.20 

Thu 

05.11.20 
Монтажник Врати[2];   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Mon 

30.11.20 

Tue 

01.12.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 8 1 d 

Mon 

30.11.20 

Mon 

30.11.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 8 1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 
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         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Wed 

02.12.20 

Wed 

02.12.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 5 1 d 
Wed 

02.12.20 

Wed 

02.12.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 
м 10 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х4 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ 
бр, 1 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM. НА 

90 ГРАД. С 

Ф100/100ММ 
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            КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 бр- 2 2 d 
Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 100 

            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 2 d 
Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф110, PN10 
бр, 2 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф110, 

PN10 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф110, PN10 
бр, 2 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф110, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

100мм, Р=10 атм. 
бр, 17 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100мм, Р=10 

атм. 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 

100 с РЧК, PN10 
бр, 2 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК Ду 100 с РЧК, 

PN10 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм 
бр, 1 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А ф100 мм 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ 
бр, 1 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

ф100 ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 12 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 
бр, 17 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 11 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ 

бр, 12 2 d 
Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК 
бр, 1 2 d 

Thu 

26.11.20 

Fri 

27.11.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОНТРОЛНА 

СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80 ММ 

С КАПАК 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Tue 

01.12.20 

Tue 

01.12.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 
    15 d 

Thu 

24.09.20 

Thu 

08.10.20 
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         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Thu 

24.09.20 

Thu 

24.09.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Thu 

24.09.20 

Thu 

24.09.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ.И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Thu 

24.09.20 

Thu 

24.09.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА 

ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА 

НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Thu 

24.09.20 

Thu 

24.09.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

ф1000, С ДЪЛБ, 2М 

бр, 1 1 d 
Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,8 1 d 

Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ 75 ММ 
м 1 1 d 

Wed 

30.09.20 

Wed 

30.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Fri 

02.10.20 

Fri 

02.10.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, 

ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100» 

м2 1 1 d 
Fri 

02.10.20 

Fri 

02.10.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 
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         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Thu 

08.10.20 

Thu 

08.10.20 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ ЧАКЪЛ ПРИ 

СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Thu 

08.10.20 

Thu 

08.10.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Thu 

01.10.20 

Thu 

01.10.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Thu 

01.10.20 

Thu 

01.10.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Tue 

06.10.20 

Wed 

07.10.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Tue 

06.10.20 

Tue 

06.10.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Wed 

07.10.20 

Wed 

07.10.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 



Page 347 от 666 

 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Thu 

08.10.20 

Thu 

08.10.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 

детайл 

м2 5 1 d 
Thu 

08.10.20 

Thu 

08.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN80/ PN16 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN100/ PN16 
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            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

100/80/100ММ 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 3 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 
м 6 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D 90, PN 16 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D 90, 

PN 16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D 90, PN 16 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D 90, PN 16 
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            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D 110, PN 16 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D 110, 

PN 16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D 110, PN 16 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D 110, PN 16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р-16 атм. 
бр, 4 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р-16 атм. 

            Доставка стоманен фланец Ду 100 

мм, Р- 16атм. 
бр, 6 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100 мм, Р- 

16атм. 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 
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            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-

001» 

бр, 4 1 d 
Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-

002» 

бр, 6 1 d 
Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 2 1 d 

Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Mon 

05.10.20 

Mon 

05.10.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

      Облекчителна двукамерна шахта 

№1 - строителна и монтажна част 
    66 d 

Mon 

20.07.20 

Wed 

23.09.20 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      12 d 
Mon 

20.07.20 

Fri 

31.07.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 

М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С 

КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073» 

мЗ 45 12 d 
Mon 

20.07.20 

Fri 

31.07.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ 

ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М 

ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-

054» 

мЗ 45 12 d 
Mon 

20.07.20 

Fri 

31.07.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     5 d 
Thu 

17.09.20 

Mon 

21.09.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 
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            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,7 2 d 
Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 26 5 d 

Thu 

17.09.20 

Mon 

21.09.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 26 5 d 
Thu 

17.09.20 

Mon 

21.09.20 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    23 d 

Mon 

03.08.20 

Tue 

25.08.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ,БЕТОНОВИ СТЕНИ, 

КАНАПИ,ПАРАПЕТИ,АС,ША ХТИ С 

с1=или<15СМ «02-05-013» 

м2 79 22 d 
Mon 

03.08.20 

Mon 

24.08.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

03.08.20 

Mon 

03.08.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 



Page 353 от 666 

 

               Етап 2     1 d 
Wed 

05.08.20 

Wed 

05.08.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 3     1 d 
Fri 

07.08.20 

Fri 

07.08.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 4     1 d 
Thu 

20.08.20 

Thu 

20.08.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 5     1 d 
Mon 

24.08.20 

Mon 

24.08.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 499 22 d 
Mon 

03.08.20 

Mon 

24.08.20 
        

               Етап 1     1 d 
Mon 

03.08.20 

Mon 

03.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 



Page 354 от 666 

 

               Етап 2     1 d 
Wed 

05.08.20 

Wed 

05.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 3     1 d 
Fri 

07.08.20 

Fri 

07.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 4     1 d 
Thu 

20.08.20 

Thu 

20.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 5     1 d 
Mon 

24.08.20 

Mon 

24.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» 

- за стъпала 

кг 18 1 d 
Wed 

05.08.20 

Wed 

05.08.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН 

«02-07-018» 

мЗ 8,9 22 d 
Tue 

04.08.20 

Tue 

25.08.20 
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               Етап 1     1 d 
Tue 

04.08.20 

Tue 

04.08.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 2     1 d 
Thu 

06.08.20 

Thu 

06.08.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 3     1 d 
Mon 

10.08.20 

Mon 

10.08.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 4     1 d 
Fri 

21.08.20 

Fri 

21.08.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 5     1 d 
Tue 

25.08.20 

Tue 

25.08.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 8,9 22 d 
Tue 

04.08.20 

Tue 

25.08.20 
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               Етап 1     1 d 
Tue 

04.08.20 

Tue 

04.08.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 2     1 d 
Thu 

06.08.20 

Thu 

06.08.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Mon 

10.08.20 

Mon 

10.08.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 4     1 d 
Fri 

21.08.20 

Fri 

21.08.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 5     1 d 
Tue 

25.08.20 

Tue 

25.08.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    2 d 

Tue 

15.09.20 

Wed 

16.09.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 
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            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 49 2 d 

Tue 

15.09.20 

Wed 

16.09.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     2 d 
Wed 

26.08.20 

Thu 

27.08.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 28 1 d 

Wed 

26.08.20 

Wed 

26.08.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-

28-026» 

м2 6 1 d 
Thu 

27.08.20 

Thu 

27.08.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 

         ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА     1 d 
Fri 

28.08.20 

Fri 

28.08.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: 

Монтажник 

Врати[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: Товарен 

автомобил 

    

            СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Fri 

28.08.20 

Fri 

28.08.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ 

- 120 кг/бр 
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            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Fri 

28.08.20 

Fri 

28.08.20 
Монтажник Врати[2];   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Mon 

21.09.20 

Tue 

22.09.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 8 1 d 

Mon 

21.09.20 

Mon 

21.09.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 8 1 d 
Tue 

22.09.20 

Tue 

22.09.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Wed 

23.09.20 

Wed 

23.09.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 

детайл 

м2 5 1 d 
Wed 

23.09.20 

Wed 

23.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 2 d 
Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 
м 12 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х4 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ 
бр, 1 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM. НА 

90 ГРАД. С 

Ф100/100ММ 

            КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 бр, 3 2 d 
Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 100 
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            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф110, PN10 
бр, 3 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф110, 

PN10 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф110, PN10 
бр, 3 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф110, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

100мм Р=10атм 
бр, 24 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100мм Р=10атм 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 

100 с РЧК, PN10 
бр, 3 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN 100 с РЧК, 

PN10 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм 
бр, 1 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ПРОТИВОЖАБН

А ф100 мм 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ 
бр, 1 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

ф100 ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 16 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 
бр, 24 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 16 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ 

бр, 16 2 d 
Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК 
бр, 1 2 d 

Thu 

17.09.20 

Fri 

18.09.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Tue 

22.09.20 

Tue 

22.09.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Tue 

22.09.20 

Tue 

22.09.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД 

ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1 
    15 d 

Fri 

17.07.20 

Fri 

31.07.20 
        

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Fri 

17.07.20 

Fri 

17.07.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Fri 

17.07.20 

Fri 

17.07.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 
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            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Fri 

17.07.20 

Fri 

17.07.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, 

ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА 

РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Fri 

17.07.20 

Fri 

17.07.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

БетонВ15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

ф1000, С ДЪЛБ. 2М 

бр, 1 1 d 
Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,8 1 d 

Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 



Page 364 от 666 

 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ 
м 1 1 d 

Thu 

23.07.20 

Thu 

23.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Mon 

27.07.20 

Mon 

27.07.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

M300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 

ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100» 

м2 1 1 d 
Mon 

27.07.20 

Mon 

27.07.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Fri 

31.07.20 

Fri 

31.07.20 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ С ЧАКЪЛ 

ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Fri 

31.07.20 

Fri 

31.07.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 
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         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Fri 

24.07.20 

Fri 

24.07.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Fri 

24.07.20 

Fri 

24.07.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Wed 

29.07.20 

Thu 

30.07.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Wed 

29.07.20 

Wed 

29.07.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Thu 

30.07.20 

Thu 

30.07.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Fri 

31.07.20 

Fri 

31.07.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
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            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 

детайл 

м2 5 1 d 
Fri 

31.07.20 

Fri 

31.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN80/ PN16 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN100/ PN16 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

100/80/100ММ 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 3 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 
м 6 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D 90, PN 16 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D 90, 

PN 16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D 90, PN 16 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D 90, PN 16 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D 110, PN 16 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D 110, 

PN 16 
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            Доставка и монтаж свободен 

фланец D 110, PN 16 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D 110, PN 16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р-16 атм. 
бр, 4 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р-16 атм. 

            Доставка стоманен фланец Ду 100 

мм, Р-16 атм. 
бр, 6 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100 мм, Р-16 

атм. 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  



Page 369 от 666 

 

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-

001» 

бр, 4 1 d 
Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-

002» 

бр, 6 1 d 
Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 2 1 d 

Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Tue 

28.07.20 

Tue 

28.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

      Облекчителна двукамерна шахта 

№2 - строителна и монтажна част 
    65 d 

Wed 

13.05.20 

Thu 

16.07.20 
        

         ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ      14 d 
Wed 

13.05.20 

Tue 

26.05.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[5] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 

М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С 

КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073» 

мЗ 45 14 d 
Wed 

13.05.20 

Tue 

26.05.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ 

ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 

ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-

054» 

мЗ 45 14 d 
Wed 

13.05.20 

Tue 

26.05.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ     5 d 
Fri 

10.07.20 

Tue 

14.07.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[4]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ: 

Трамбовка;Товарен 

автомобил 

    

            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 0,7 4 d 
Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 
Изкопчия Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 
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            ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» 
мЗ 26 5 d 

Fri 

10.07.20 

Tue 

14.07.20 
Изкопчия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 26 5 d 
Fri 

10.07.20 

Tue 

14.07.20 
Изкопчия Трамбовка; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    22 d 

Wed 

27.05.20 

Wed 

17.06.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 

ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С 

<1=или<15СМ «02-05-013» 

м2 79 21 d 
Wed 

27.05.20 

Tue 

16.06.20 
        

               Етап 1     1 d 
Wed 

27.05.20 

Wed 

27.05.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 2     1 d 
Fri 

29.05.20 

Fri 

29.05.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 
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               Етап 3     1 d 
Tue 

02.06.20 

Tue 

02.06.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 4     1 d 
Fri 

12.06.20 

Fri 

12.06.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               Етап 5     1 d 
Tue 

16.06.20 

Tue 

16.06.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 499 21 d 
Wed 

27.05.20 

Tue 

16.06.20 
        

               Етап 1     1 d 
Wed 

27.05.20 

Wed 

27.05.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 2     1 d 
Fri 

29.05.20 

Fri 

29.05.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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               Етап 3     1 d 
Tue 

02.06.20 

Tue 

02.06.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 4     1 d 
Fri 

12.06.20 

Fri 

12.06.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               Етап 5     1 d 
Tue 

16.06.20 

Tue 

16.06.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-

004» - за стъпала 

кг 18 1 d 
Fri 

29.05.20 

Fri 

29.05.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ 

И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018» 

мЗ 8,9 21 d 
Thu 

28.05.20 

Wed 

17.06.20 
        

               Етап 1     1 d 
Thu 

28.05.20 

Thu 

28.05.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 
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               Етап 2     1 d 
Mon 

01.06.20 

Mon 

01.06.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 3     1 d 
Wed 

03.06.20 

Wed 

03.06.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 4     1 d 
Mon 

15.06.20 

Mon 

15.06.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

               Етап 5     1 d 
Wed 

17.06.20 

Wed 

17.06.20 
Бетонджия[2]; Иглен вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

            Превоз бетон мЗ 8,9 21 d 
Thu 

28.05.20 

Wed 

17.06.20 
        

               Етап 1     1 d 
Thu 

28.05.20 

Thu 

28.05.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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               Етап 2     1 d 
Mon 

01.06.20 

Mon 

01.06.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 3     1 d 
Wed 

03.06.20 

Wed 

03.06.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 4     1 d 
Mon 

15.06.20 

Mon 

15.06.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               Етап 5     1 d 
Wed 

17.06.20 

Wed 

17.06.20 
  Бетоновоз; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    2 d 

Wed 

08.07.20 

Thu 

09.07.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА 

ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106» 
м2 49 2 d 

Wed 

08.07.20 

Thu 

09.07.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 
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         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     2 d 
Thu 

18.06.20 

Fri 

19.06.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            Грундиране бетонова повърхност с 

хидроизолационен грунд 
м2 28 1 d 

Thu 

18.06.20 

Thu 

18.06.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

хидроизолационен 

грунд 

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО 

«02-28-026» 

м2 6 1 d 
Fri 

19.06.20 

Fri 

19.06.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ 

         ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА     1 d 
Mon 

22.06.20 

Mon 

22.06.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: 

Монтажник 

Врати[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: Товарен 

автомобил 

    

            СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Mon 

22.06.20 

Mon 

22.06.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 80/180СМ 

- 120 кг/бр 

            Доставка и монтаж заключващ 

механизъм 
бр, 1 1 d 

Mon 

22.06.20 

Mon 

22.06.20 
Монтажник Врати[2];   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

заключващ 

механизъм 
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         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Tue 

14.07.20 

Wed 

15.07.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 8 1 d 

Tue 

14.07.20 

Tue 

14.07.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 8 1 d 
Wed 

15.07.20 

Wed 

15.07.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Thu 

16.07.20 

Thu 

16.07.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 5 1 d 
Thu 

16.07.20 

Thu 

16.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 
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            Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2 4 d 
Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетоново блокче 

20/20/20 

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ 

бр, 16 4 d 
Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф108х4 
м 12 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ ф108х4 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ 
бр, 1 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM. НА 

90 ГРАД. С 

Ф100/100ММ 

            КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 бр, 3 4 d 
Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОЛЕНА НА 90 

ГРАД. DN 100 
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            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф110, PN10 
бр, 3 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф110, 

PN10 

            Доствака и монтаж свободен 

фланец ф110, PN10 
бр, 3 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф110, PN10 

            Доставка стоманен фланец Ду 

100мм, Р=10 атм. 
бр, 24 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100мм, Р=10 

атм. 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 

100 с РЧК, PN10 
бр- 3 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК Ду 100 с РЧК, 

PN10 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм 
бр, 1 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А ф100 мм 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ 
бр, 1 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

ф100 ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108х4 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 16 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 
бр, 24 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 16 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК 
бр, 1 4 d 

Fri 

10.07.20 

Mon 

13.07.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОНТРОЛНА 

СТОМАНЕНА 

ТРЪБА Ф80 ММ 

С КАПАК 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Wed 

15.07.20 

Wed 

15.07.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Wed 

15.07.20 

Wed 

15.07.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

      ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ 

ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА 
    15 d 

Tue 

12.05.20 

Tue 

26.05.20 
        

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА 

ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА 

НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Tue 

12.05.20 

Tue 

12.05.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

ф1000, С ДЪЛБ. 2М 

бр, 1 1 d 
Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,8 1 d 

Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 
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            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ 
м 1 1 d 

Mon 

18.05.20 

Mon 

18.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Wed 

20.05.20 

Wed 

20.05.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, 

ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100» 

м2 1 1 d 
Wed 

20.05.20 

Wed 

20.05.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Tue 

26.05.20 

Tue 

26.05.20 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ 

ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Tue 

26.05.20 

Tue 

26.05.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Tue 

19.05.20 

Tue 

19.05.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 
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            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Tue 

19.05.20 

Tue 

19.05.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    4 d 

Fri 

22.05.20 

Mon 

25.05.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Fri 

22.05.20 

Fri 

22.05.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Mon 

25.05.20 

Mon 

25.05.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Tue 

26.05.20 

Tue 

26.05.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 

детайл 

м2 5 1 d 
Tue 

26.05.20 

Tue 

26.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN80/ PN16 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN100/ PN16 

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ 
бр, 1 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

100/80/100ММ 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 3 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 
м 6 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D90, PN16 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D90, 

PN16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D90, PN16 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D90, PN16 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D110, PN16 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D110, 

PN16 
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            Доставка и монтаж свободен 

фланец D110, PN16 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D110, PN16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р-16 атм. 
бр, 4 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р-16 атм. 

            Доставка стоманен фланец Ду 100 

мм, Р- 16атм. 
бр, 6 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100 мм, Р- 

16атм. 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-

001» 

бр, 4 1 d 
Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-

002» 

бр, 6 1 d 
Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 2 1 d 

Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Thu 

21.05.20 

Thu 

21.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

      ШАХТА АВТОМАТИЧЕН 

ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН 

РЕЗЕРВОАР 

    15 d 
Mon 

27.04.20 

Mon 

11.05.20 
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         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Mon 

27.04.20 

Mon 

27.04.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Mon 

27.04.20 

Mon 

27.04.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Mon 

27.04.20 

Mon 

27.04.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА 

ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА 

НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Mon 

27.04.20 

Mon 

27.04.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

ф1000, С ДЪЛБ. 2М 

бр, 1 1 d 
Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 
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            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 

            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,5 1 d 

Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ 
м 1 1 d 

Fri 

01.05.20 

Fri 

01.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Tue 

05.05.20 

Tue 

05.05.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, 

ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100» 

м2 0,3 1 d 
Tue 

05.05.20 

Tue 

05.05.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 
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         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ 

ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Mon 

04.05.20 

Mon 

04.05.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Mon 

04.05.20 

Mon 

04.05.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Thu 

07.05.20 

Fri 

08.05.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Thu 

07.05.20 

Thu 

07.05.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 2 1 d 
Fri 

08.05.20 

Fri 

08.05.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 
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         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
    

            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 

ДЕТАЙЛ 

м2 5 1 d 
Mon 

11.05.20 

Mon 

11.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК 

Dy50/PN16 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК Dy50/PN16 

            БОРДИРАНЕ СТОМ. 

БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ 

ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 100/60/100ММ 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

100/60/100ММ 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 
м 3 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф110, PN16 
бр, 2 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф110, 

PN16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф110, PN16 
бр, 2 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

ф110, PN16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

100мм Р=16атм, 
бр, 6 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100мм 

Р=16атм, 
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            Доставка стоманен фланец Ду 

50мм Р=16атм 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 50мм Р=16атм 

            ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. 

ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

АВТОМ. 

ВЪЗДУШНИК 

ф50ММ, PN16 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 100мм 
бр, 6 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 50мм 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 

50мм 
бр, 1 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 

100мм 
бр, 4 1 d 

Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Wed 

06.05.20 

Wed 

06.05.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

      ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ 

НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 
    15 d 

Fri 

10.04.20 

Fri 

24.04.20 
        

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    1 d 

Fri 

10.04.20 

Fri 

10.04.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 

д.1=или<15СМ «02-05-003» 

м2 4 1 d 
Fri 

10.04.20 

Fri 

10.04.20 
Кофражист [2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 
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            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТА1 И А2 «02-06-002» 

кг 13 1 d 
Fri 

10.04.20 

Fri 

10.04.20 
Арматурист[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ 

СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, 

ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА 

РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-07-036» 

мЗ 0,4 1 d 
Fri 

10.04.20 

Fri 

10.04.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор; 

Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В15 

         ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА     1 d 
Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

НА ШАХТА: 

Автокран;Товарен 

автомобил 

    

            ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ 

СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 

ф1000, С ДЪЛБ. 2М 

бр, 1 1 d 
Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Автокран;Товарен 

автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетонови 

елементи за шахта 

с диаметър ф1000 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр 
бр, 1 1 d 

Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕН 

КАПАК 70/70СМ 

            ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ 
бр, 1 1 d 

Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ДЪРВЕН КАПАК 

60/60СМ 
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            НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ 

ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 
10 бр 0,8 1 d 

Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ЖЕЛЯЗНО 

СТЪПАЛО ф18 

            PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С 

ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ 
м 1 1 d 

Thu 

16.04.20 

Thu 

16.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

PVC-ТРЪБИ 

БЕЗМУФ ДИАМ. 

75 ММ, 

         ЕКИП ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА 
    1 d 

Mon 

20.04.20 

Mon 

20.04.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Работник 

замазки[2]; 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

Ел.Агрегат;Бъркалк

а за смеси 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, 

ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100» 

м2 1 1 d 
Mon 

20.04.20 

Mon 

20.04.20 
Работник замазки[2] 

Ел.Агрегат;Бъркалка 

за смеси 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ     1 d 
Fri 

24.04.20 

Fri 

24.04.20 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДРЕНАЖЕН 

ЧАКЪЛ: Товарен 

автомобил 

    

            НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ 

ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН 
м 0,5 1 d 

Fri 

24.04.20 

Fri 

24.04.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 



Page 398 от 666 

 

         ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК     1 d 
Fri 

17.04.20 

Fri 

17.04.20 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Кофражист;Бетонд

жия; 

ЕКИП НАПРАВА 

ОПОРЕН БЛОК: 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

    

            НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

25/25/25 
бр, 1 1 d 

Fri 

17.04.20 

Fri 

17.04.20 

Кофражист;Бетонджи

я; 

Бетоновоз;Иглен 

вибратор 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж, бетон 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    2 d 

Wed 

22.04.20 

Thu 

23.04.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 2 1 d 

Wed 

22.04.20 

Wed 

22.04.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 

ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-

16-018» 

м2 2 1 d 
Thu 

23.04.20 

Thu 

23.04.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ     1 d 
Fri 

24.04.20 

Fri 

24.04.20 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП ТОПЛИННО 

ИЗОЛИРАНЕ:  
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            ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 

детайл 

м2 5 1 d 
Fri 

24.04.20 

Fri 

24.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Изолация за тръби 

усилена 

         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ОБОРУДВАНЕ 
    1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Работник метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ОБОРУДВАНЕ: 

Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN80/ PN16 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ 

PN16 
бр, 1 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК DN100/ PN16 

            ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 

100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРОЙНИЦИ 

(РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 

ДО 100 ATM, 

СТОМ. PN16 

100/80/100ММ 



Page 400 от 666 

 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 
м 3 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 89х5 

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 
м 6 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ 108х5 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D90, PN16 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D90, 

PN16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D90, PN16 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D90, PN16 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D110, PN16 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D110, 

PN16 
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            Доставка и монтаж свободен 

фланец D110, PN16 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D110, PN16 

            Доставка стоманен фланец Ду 

80мм, Р-16 атм. 
бр, 4 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 80мм, Р-16 атм. 

            Доставка стоманен фланец Ду 100 

мм, Р- 16атм. 
бр, 6 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100 мм, Р- 

16атм. 

            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ 
бр, 1 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф80ММ 

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С 

ОКСИЖЕН 
бр, 4 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-

001» 

бр, 4 1 d 
Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-

002» 

бр, 6 1 d 
Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф80ММ 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

Ду100 
бр, 2 1 d 

Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ 

бр, 4 1 d 
Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            Катинар - секретен ключ бр, 1 1 d 
Tue 

21.04.20 

Tue 

21.04.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Катинар 

   Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 

400мЗ 
    

379 

d 

Tue 

07.04.20 

Tue 

20.04.21 
        

      Строителни и монтажни работи     
365 

d 

Tue 

07.04.20 

Tue 

06.04.21 
        

         ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ     8 d 
Tue 

07.04.20 

Tue 

14.04.20 

ЕКИП 

ПОДРАВНЯВАНЕ: 

ЕКИП 

ПОДРАВНЯВАНЕ: 

Булдозер 

    

            ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 

50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР 

ПРИ УТ.УСЛОВИЯ «01-04-061» 

мЗ 2000 8 d 
Tue 

07.04.20 

Tue 

14.04.20 
  Булдозер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП     3 d 
Tue 

03.11.20 

Thu 

05.11.20 

ЕКИП 

МЕХАНИЗИРАН 

ИЗКОП: 

ЕКИП 

МЕХАНИЗИРАН 

ИЗКОП: Багер 

    

            ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ 

ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА 

ОТВАЛ «01-04-026» 

мЗ 398 3 d 
Tue 

03.11.20 

Thu 

05.11.20 
  Багер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР     7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ НР: 

Изкопчия[8] 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ НР: 

Товарен 

автомобил;Трамбов

ка;Булдозер 
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            ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК мЗ 5 7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 
Изкопчия   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Пясък 

            Транспорт на пясък мЗ 5 7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 
  Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ОБРАТЕН НАСИП мЗ 152 7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 
Изкопчия[6]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ 

ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 

40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ «01-04-063» 

мЗ 398 7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 
  Булдозер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 152 7 d 
Wed 

04.11.20 

Tue 

10.11.20 
Изкопчия Трамбовка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

    1 d 
Mon 

23.11.20 

Mon 

23.11.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА 

ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: 

Товарен автомобил 

    

            ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 

ПОЛЕТА 

мЗ 1 1 d 
Mon 

23.11.20 

Mon 

23.11.20 
Изкопчия[2]; Товарен автомобил; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Дренажен 

материал 

         ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
    1 d 

Wed 

25.11.20 

Wed 

25.11.20 

ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ: 

ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ: 

Самосвал 

    

            Извозване на отпадъци със 

самосвал 
мЗ 49 1 d 

Wed 

25.11.20 

Wed 

25.11.20 
  Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ     6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

ЕКИП 

МОНТАЖНИ 

РАБОТИ: Работник 

метални 

конструкции[2];Мо

нтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]; 

ЕКИП 

МОНТАЖНИ 

РАБОТИ: Товарен 

автомобил;Металор

ежеща 

машина;Ел.Агрегат;

Заваръчен апарат; 

Оксижен 

    

            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф108х4 
м 21 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ ф108х4 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ 

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф219х7 
м 16 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ТРЪБИ ф219х7 

            Доставка и монтаж тръби ПЕВП 

D200 PN16 
м 50 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

тръби ПЕВП D200 

PN16 

            Доставка и монтаж НФ 200/100 бр, 1 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

НФ 200/100 

            Доставка и монтаж ТФ 100/100 бр, 2 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТФ 100/100 

            Доставка и монтаж ТФ 200/200 бр, 4 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТФ 200/200 
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            Доставка и монтаж Ко Ф 

100/90град, 
бр, 9 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко Ф 100/90град, 

            Дастявка и монтаж Ко Ф 

200/90град, 
бр, 6 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Ко Ф 200/90град, 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник D 110, PN 16 
бр, 2 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник D 110, 

PN 16 

            Доставка и монтаж свободен 

фланец D 110, PN16 
бр, 2 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

свободен фланец 

D 110, PN16 

            Доставка и монтаж фланшов 

накрайник ф200 
бр, 2 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

фланшов 

накрайник ф200 
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            Доставка и монтаж свободен 

фланец ф200 
бр, 4 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

монтаж свободен 

фланец ф200 

            Доставка стоманен фланец Ду 

100мм Р=10атм 
бр, 26 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 100мм Р=10атм 

            Доставка стоманен фланец Ду 

200мм 
бр- 13 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

стоманен фланец 

Ду 200мм 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК 

ф100MM / 16 атм. 
бр, 5 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК С РЧК 

ф100MM / 16 атм. 

            ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК 

ф200ММ/ 10 атм. 
бр, 3 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СК С РЧК 

ф200ММ/ 10 атм. 
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            ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБНА Ф200ММ 
бр. 1 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КЛАПА 

ПРОТИВОЖАБН

А Ф200ММ 

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. ф106/114 «09-28-

002» 

бр. 26 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ 

ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. Ф257/273 «09-28-

005» 

бр, 13 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ДОСТ.И МОНТАЖ КОШ 

СМУКАТЕЛЕН Ф200ММ 
бр, 2 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

КОШ 

СМУКАТЕЛЕН 

Ф200ММ 

            ДОСТ.И МОНТАЖ ФУНИЯ 

ПРЕЛИВНА Ф200ММ 
бр, 2 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ФУНИЯ 

ПРЕЛИВНА 

Ф200ММ 
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            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф108ММ 
бр, 31 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА 

ф219ММ 
бр, 24 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108 

РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА 
бр, 32 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219 

РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА 
бр, 20 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции 
Оксижен; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            БОРДИРАНЕ 

СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО фЮОММ 

бр, 32 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            БОРДИРАНЕ 

СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК 

СЪОРЪЖЕНИЯ ДО Ф200ММ 

бр, 20 6 d 
Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Работник метални 

конструкции 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ДОСТ.И МОНТАЖ ВОДОМЕР 

Qn=100 m3/h 
бр, 1 6 d 

Wed 

04.11.20 

Mon 

09.11.20 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ВОДОМЕР 

Qn=100 m3/h 

         ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА     2 d 
Tue 

20.10.20 

Wed 

21.10.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: 

Монтажник 

Врати[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: Товарен 

автомобил 

    

            СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 70/160СМ, вътрешни - 89 кг/бр. 
бр, 2 1 d 

Tue 

20.10.20 

Tue 

20.10.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 70/160СМ, 

вътрешни - 89 

кг/бр. 

            СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА 

ВРАТА 90/180СМ, външна - 145 кг/бр. 
бр, 1 1 d 

Wed 

21.10.20 

Wed 

21.10.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНА 

ХЕРМЕТИЧНА 

ВРАТА 90/180СМ, 

външна - 145 

кг/бр. 

         ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ     1 d 
Mon 

26.10.20 

Mon 

26.10.20 

ЕКИП 

ВЕНТИЛАЦИЯ: 

Работник 

вентилация[2]; 

ЕКИП 

ВЕНТИЛАЦИЯ: 

Товарен автомобил 
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            ДОСТ.И МОНТАЖ 

ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ 

ф150/2000 

бр, 3 1 d 
Mon 

26.10.20 

Mon 

26.10.20 

Работник 

вентилация[2]; 
Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ВЕНТИЛАЦИОН

НИ КОМИНИ 

ф150/2000 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    3 d 

Wed 

11.11.20 

Fri 

13.11.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 86 1 d 

Wed 

11.11.20 

Wed 

11.11.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

            БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, 

К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018» 

м2 86 1 d 
Fri 

13.11.20 

Fri 

13.11.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Блажна боя 

         ЕКИП ПЛОЧНИЦИ     1 d 
Tue 

24.11.20 

Tue 

24.11.20 

ЕКИП 

ПЛОЧНИЦИ:Пътен 

работник[2]; 

ЕКИП 

ПЛОЧНИЦИ: 

Товарен автомобил; 

Бетоновоз 

    

            ПЛОЧНИЦИ С НОВИ БЕТОННИ 

КВАДРАТНИ ПЛОЧИ 400/400/50-

ОЦВЕТЕНИ НАД 5Мз 

м2 10 1 d 
Tue 

24.11.20 

Tue 

24.11.20 
Пътен работник[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

БЕТОННИ 

КВАДРАТНИ 

ПЛОЧИ 

400/400/50-

ОЦВЕТЕНИ 
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            Превоз бетон мЗ 0,4 1 d 
Tue 

24.11.20 

Tue 

24.11.20 
  Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     2 d 
Tue 

06.10.20 

Wed 

07.10.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Горелка 

    

            ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 

УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 

ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО 

«02-28-026» 

м2 170 2 d 
Tue 

06.10.20 

Wed 

07.10.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
Горелка 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ - УСИЛВАЩИ 

ПЛАСТОВЕ ОТ 2 

ПЛ. ВОАЛИТ  

         ЕКИП МАЗИЛКИ     2 d 
Wed 

16.09.20 

Thu 

17.09.20 

ЕКИП МАЗИЛКИ: 

Мазач[2]; 

ЕКИП 

МАЗИЛКИ:Бъркал

ка за смеси 

;Ел.Агрегат 

    

            ВЪНШНА ГЛАДКА 

ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО 

СТЕНИ «02-13-030» 

м2 30 1 d 
Wed 

16.09.20 

Wed 

16.09.20 
Мазач[2] 

Бъркалка за смеси; 

Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вароциментова 

мазилка 

            ВЪНШНА ГЛАДКА 

ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО 

СТЕНИ «02-13-030» 

м2 39 1 d 
Thu 

17.09.20 

Thu 

17.09.20 
Мазач[2] 

Бъркалка за смеси; 

Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вароциментова 

мазилка 

         ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 

НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 
    11 d 

Fri 

18.09.20 

Mon 

28.09.20 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 

ЕКИП 

ПЕРДАШЕНА 

ЦИМ.ЗАМАЗКА: 
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Работник 

замазки[2]; 

Товарен автомобил 

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ 

ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И ДР, 

«02-14-105» 

м2 63 4 d 
Fri 

18.09.20 

Mon 

21.09.20 
Работник замазки[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

            Превоз на циментов разтвор мЗ 7,5 4 d 
Fri 

18.09.20 

Mon 

21.09.20 
  Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА 

ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2 

ПЛАСТА d=2CM - ЗА СТЕНИ (1:2) и 

d=1,5CM - за покрив (1:1) 

100м2 1,7 7 d 
Tue 

22.09.20 

Mon 

28.09.20 
Работник замазки[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

            Превоз на циментов разтвор мЗ 6 7 d 
Tue 

22.09.20 

Mon 

28.09.20 
  Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР 
    9 d 

Mon 

29.03.21 

Tue 

06.04.21 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР:Монта

жник ВиК мрежи и 

съор.[2] 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР:Апарат

ура за изпитване; 
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            Изпитване на резервоара на 

водоплътност 
бр, 1 9 d 

Mon 

29.03.21 

Tue 

06.04.21 

Апаратура за 

изпитване; 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода 

         ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ 

НА СТЪЛБА 
    1 d 

Thu 

22.10.20 

Thu 

22.10.20 

ЕКИП НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

СТЪЛБА:Работник 

метални 

конструкции[2] 

ЕКИП НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

СТЪЛБА: Товарен 

автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

    

            Направа на стълба по детайл кг 88,32 1 d 
Thu 

22.10.20 

Thu 

22.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Стоманен профил 

            Монтаж на стълба кг 88,32 1 d 
Thu 

22.10.20 

Thu 

22.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Крепежни еленти 

      Конструктивна част     
371 

d 

Wed 

15.04.20 

Tue 

20.04.21 
        

         ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП     6 d 
Wed 

15.04.20 

Mon 

20.04.20 

ЕКИП 

МЕХАНИЗИРАН 

ИЗКОП: 

ЕКИП 

МЕХАНИЗИРАН 

ИЗКОП:Багер 
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            ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ 

ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ «01-

04-029» 

мЗ 1153,5 6 d 
Wed 

15.04.20 

Mon 

20.04.20 
  Багер 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП     7 d 
Tue 

21.04.20 

Mon 

27.04.20 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ: 

Изкопчия[3] 

ЕКИП ИЗКОПНИ 

РАБОТИ : 
    

            ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0,5М С 

КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-

005» 

мЗ 17,5 7 d 
Tue 

21.04.20 

Mon 

27.04.20 
Изкопчия[3]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ 

МАСИ 
    13 d 

Wed 

15.04.20 

Mon 

27.04.20 

ЕКИП 

ТРАНСПОРТ 

ЗЕМНИ МАСИ: 

ЕКИП ТРАНСПОРТ 

ЗЕМНИ 

МАСИ:Самосвал 

    

            Транспорт на земни маси до депо мЗ 1268,9 13 d 
Wed 

15.04.20 

Mon 

27.04.20 
  Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

         ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И 

БЕТОН 
    

129 

d 

Tue 

28.04.20 

Thu 

03.09.20 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: 

Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; 

Бетонджия[2]; 

ЕКИП КОФРАЖ, 

АРМИРОВКА И 

БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен 

вибратор; Бетоновоз 

    

            КОФРАЖ АРМИРАНИ И 

НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 

ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С 

с1=или<15СМ «02-05-013» 

м2 1358,6 
119 

d 

Tue 

28.04.20 

Mon 

24.08.20 
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               ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН     1 d 
Tue 

28.04.20 

Tue 

28.04.20 
Кофражист [3]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               ЕТАП 1     28 d 
Thu 

30.04.20 

Wed 

27.05.20 
Кофражист [3]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               ЕТАП 2     35 d 
Wed 

03.06.20 

Tue 

07.07.20 
Кофражист [3]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

               ЕТАП 3     42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 
Кофражист [3]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Кофраж 

            НАМАЗВАНЕ С ПАСТА TEC 

ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ 
100м2 0,39 

117 

d 

Thu 

30.04.20 

Mon 

24.08.20 
        

               ЕТАП 1     28 d 
Thu 

30.04.20 

Wed 

27.05.20 
Арматурист   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ПАСТА TEC 
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               ЕТАП 2     35 d 
Wed 

03.06.20 

Tue 

07.07.20 
Арматурист   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ПАСТА TEC 

               ЕТАП 3     42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 
Арматурист   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ПАСТА TEC 

            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

6до12ММ ОТ A3 «02-06-003» 

кг 145 
117 

d 

Thu 

30.04.20 

Mon 

24.08.20 
        

               ЕТАП 1     28 d 
Thu 

30.04.20 

Wed 

27.05.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               ЕТАП 2     35 d 
Wed 

03.06.20 

Tue 

07.07.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               ЕТАП 3     42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 
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            ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ 

АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 

14до50ММ ОТ A3 «02-06-005» 

кг 18679 
117 

d 

Thu 

30.04.20 

Mon 

24.08.20 
        

               ЕТАП 1     28 d 
Thu 

30.04.20 

Wed 

27.05.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               ЕТАП 2     35 d 
Wed 

03.06.20 

Tue 

07.07.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

               ЕТАП 3     42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 
Арматурист[3] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Армировка А1 

иА2 

            ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ БЕТОН 

М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ, 

СТЕНИ, 

КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД,-

ККРАН «02-07-003» 

мЗ 16,3 1 d 
Tue 

28.04.20 

Tue 

28.04.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен 

вибратор;Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон 

            БЕТОН ЗА РЕЗЕРВ. И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - ДЪНО,СТЕНИ И 

ПЛОЧИ НА ПРОХОД, ГАЛЕРИИ В20 

ФИЛЦОВ 

100м3 2,16 90 d 
Thu 

28.05.20 

Tue 

25.08.20 
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               ЕТАП 1     1 d 
Thu 

28.05.20 

Thu 

28.05.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор;Бетон 

помпа 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В20 

               ЕТАП 2     1 d 
Wed 

08.07.20 

Wed 

08.07.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор;Бетон 

помпа 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В20 

               ЕТАП 3     1 d 
Tue 

25.08.20 

Tue 

25.08.20 
Бетонджия[2]; 

Иглен вибратор;Бетон 

помпа 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Бетон В20 

            Превоз бетон мЗ 215,9 90 d 
Thu 

28.05.20 

Tue 

25.08.20 
        

               ЕТАП 1     1 d 
Thu 

28.05.20 

Thu 

28.05.20 
  Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

               ЕТАП 2     1 d 
Wed 

08.07.20 

Wed 

08.07.20 
  Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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               ЕТАП 3     1 d 
Tue 

25.08.20 

Tue 

25.08.20 
  Бетоновоз 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

            ГРИЖА ЗА БЕТОНА - 

ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ 

СЪС ЗЕБЛО «04-07-025» 

100м2 13,58 
129 

d 

Tue 

28.04.20 

Thu 

03.09.20 
        

               ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН     9 d 
Tue 

28.04.20 

Wed 

06.05.20 
Бетонджия   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода, Зебло 

               ЕТАП 1     9 d 
Thu 

28.05.20 

Fri 

05.06.20 
Бетонджия   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода, Зебло 

               ЕТАП 2     9 d 
Thu 

09.07.20 

Fri 

17.07.20 
Бетонджия   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода, Зебло 

               ЕТАП 3     9 d 
Wed 

26.08.20 

Thu 

03.09.20 
Бетонджия   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода, Зебло 
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         ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 

НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 
    18 d 

Tue 

29.09.20 

Fri 

16.10.20 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И ПОЛАГАНЕ НА 

ЦИМЕНТОВА 

ЗАМАЗКА: 

Работник замазки[2] 

ЕКИП ДОСТАВКА 

И ПОЛАГАНЕ НА 

ЦИМЕНТОВА 

ЗАМАЗКА:Товарен 

автомобил 

    

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО 

ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, 

«02=14И 00» 

м2 122,52 4 d 
Tue 

29.09.20 

Fri 

02.10.20 
Работник замазки[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

            ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА 

М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ 

ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И' 

ДР, «02-14-105» 

м2 379 12 d 
Mon 

05.10.20 

Fri 

16.10.20 
Работник замазки[2] Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Циментова 

замазка 

         ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ     42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 

ЕКИП ПОДПОРНО 

СКЕЛЕ: 

Монтажник 

скеле[4]; 

ЕКИП ПОДПОРНО 

СКЕЛЕ: Товарен 

автомобил 

    

            ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С 

НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И 

Н=или<20М «02-11-008» 

мЗ 532,67 42 d 
Tue 

14.07.20 

Mon 

24.08.20 
Монтажник скеле[4]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ТРЪБНО 

ПОДПОРНО 

СКЕЛЕ С 

НАТОВАРВАНЕ 

ДО 1500КГ/М2 

         ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ     6 d 
Thu 

10.09.20 

Tue 

15.09.20 

ЕКИП ФАСАДНО 

СКЕЛЕ: 

Монтажник 

скеле[4]; 

ЕКИП ФАСАДНО 

СКЕЛЕ :Товарен 

автомобил 
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            ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С 

Н=или<30М «02-11-009» 
м2 217,8 6 d 

Thu 

10.09.20 

Tue 

15.09.20 
Монтажник скеле[4]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ФАСАДНО 

ТРЪБНО СКЕЛЕ 

         ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ     8 d 
Mon 

26.10.20 

Mon 

02.11.20 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

: Работник 

хидроизолации[2] 

ЕКИП 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

:  

    

            ВЕРТИКАЛНА 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СЪОРЪЖЕНИЯ 
м2 348,3 8 d 

Mon 

26.10.20 

Mon 

02.11.20 

Работник 

хидроизолации[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

ВЕРТИКАЛНА 

ХИДРОИЗОЛАЦ

ИЯ 

         ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР 
    9 d 

Wed 

07.04.21 

Thu 

15.04.21 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР:Монта

жник ВиК мрежи и 

съор.[2] 

ЕКИП 

ИЗПИТВАНЕ НА 

РЕЗЕРВОАР:Апарат

ура за изпитване; 

    

            Изпитване на резервоара на 

водоплътност 
бр, 1 9 d 

Wed 

07.04.21 

Thu 

15.04.21 

Апаратура за 

изпитване; 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Вода 

         ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 

РЕЗЕРВОАРИ 
    5 d 

Fri 

16.04.21 

Tue 

20.04.21 

ЕКИП 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

НА РЕЗЕРВОАРИ: 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

ЕКИП 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

НА 

РЕЗЕРВОАРИ:Апар

атура за 

дезинфекция; 
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            ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 

400 МЗ 
бр, 1 5 d 

Fri 

16.04.21 

Tue 

20.04.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2] 

Апаратура за 

дезинфекция; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Хлорен р-р 

         ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА     1 d 
Mon 

19.10.20 

Mon 

19.10.20 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: 

Монтажник 

Врати[2]; 

ЕКИП МОНТАЖ 

ВРАТА: Товарен 

автомобил 

    

            СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 90/180СМ 
бр, 1 1 d 

Mon 

19.10.20 

Mon 

19.10.20 
Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

СТОМАНЕНИ 

ХЕРМЕТИЧНИ 

ВРАТИ 90/180СМ 

         ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ 
    1 d 

Thu 

12.11.20 

Thu 

12.11.20 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ: 

Бояджия[2] 

ЕКИП ЗАЩИТА 

МЕТАЛНИ 

ПОВЪРХНОСТИ:  

    

            МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ 

ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» 
м2 18 1 d 

Thu 

12.11.20 

Thu 

12.11.20 
Бояджия[2]   

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Миниум 

         ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ 

НА СТЪЛБА 
    1 d 

Fri 

23.10.20 

Fri 

23.10.20 

ЕКИП НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

СТЪЛБА:Работник 

метални 

конструкции[2] 

ЕКИП НАПРАВА И 

МОНТАЖ НА 

СТЪЛБА: Товарен 

автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 
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            Направа на стълба по детайл бр. 1 1 d 
Fri 

23.10.20 

Fri 

23.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Товарен автомобил 

;Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Стоманен профил 

            Монтаж на стълба бр. 1 1 d 
Fri 

23.10.20 

Fri 

23.10.20 

Работник метални 

конструкции[2] 

Заваръчен апарат; 

Металорежеща 

машина; Ел.Агрегат 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Крепежни еленти 

         ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР 

СТРУКТИВНА ЧАСТ 
    5 d 

Mon 

16.11.20 

Fri 

20.11.20 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ НР 

СТРУКТИВНА 

ЧАСТ: 

Изкопчия[2]; 

ЕКИП ЗЕМНИ 

РАБОТИ НР 

СТРУКТИВНА 

ЧАСТ: 

Трамбовка[2];Самос

вал 

    

            РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-

01-057а» 
мЗ 315,91 5 d 

Mon 

16.11.20 

Fri 

20.11.20 
  Булдозер; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

Земни почви 

            УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ «01-01-061» 

мЗ 315,91 5 d 
Mon 

16.11.20 

Fri 

20.11.20 
Изкопчия[2]; Трамбовка[2]; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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            Транспорт на земни маси до депо мЗ 315,91 5 d 
Mon 

16.11.20 

Fri 

20.11.20 
  Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И 

ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

    2 d 
Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

Максимално 

разпределение на 

човешките ресурси 

от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я 

Максимално 

разпределение на 

техническите 

ресурси от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я 

    

   ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 
    2 d 

Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я:Пътен работник 

[2];Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2];Елек

тротехник 

строителен[2] 

ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИ

Я:Товарен 

автомобил[1];Авток

ран[1];Комбиниран 

багер[1];Самосвал[1

]; 

    

      Окончателно почистване на 

строителната площадка 
    2 d 

Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 
Пътен работник [2] Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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      Демобилизация на временно селище     2 d 
Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

Пътен работник 

[2];Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2];Елект

ротехник 

строителен[2] 

Товарен 

автомобил;Автокран;

Комбиниран 

багер;Самосвал; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

      Премахване на временно 

водоснабдяване 
    1 d 

Thu 

22.04.21 

Thu 

22.04.21 

Монтажник ВиК 

мрежи и 

съоръжения[2]; 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

      Премахване на временно 

електрозахранване 
    1 d 

Thu 

22.04.21 

Thu 

22.04.21 

Електротехник 

строителен[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

Подготовка на документи за предаване на 

обекта. 
    14 d 

Fri 

09.04.21 

Thu 

22.04.21 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 

  

Подписване на Акт Образец 15     1 d 
Fri 

23.04.21 

Fri 

23.04.21 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/ 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специа

лист Контрол на 

качество; Специалист 

ЗБУТ 
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Датите се условни, като зависят от подписването на договорното споразумение и 

датата на подписване на Акт Обр.2а за откриване на строителната площадка и даване 

на строителна линия и ниво. След подписване на Акт Обр.2А Ръководителят на екипа 

ще актуализира графика за изпълнение на обекта. В графика и в диаграмите на 

работната ръка не са включени отделно от машините – машинистите на строителна 

техника и шофьорите. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА ДЕМОБИЛИЗАЦИОННИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, ДЕМОНТИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СЕЛИЩЕ И 

ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА  

 

След завършването на дейностите по реконструкция на външната  

водопроводна мрежа и изграждане на нов напорен резервоар и приключване на 

възстановителните - довършителни работи и почистване и благоустрояване на 

работната площадка, Изпълнителят започва дейностите по демобилизационни 

дейности.  

След приключване на строителството теренът на временното селище ще бъде 

рекултивиран и възстановен в първоначалния му вид, а всички временни съоръжения 

ще бъдат демонтирани и отстранени. Изпълнителят е предвидил и включил в 

предложението си всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на 

временните съоръжения. След окончателно почистване на работните площадки, 

премахване на временното селище изпълнителят ще извърши демобилизация на 

работните екипи (работна ръка и механизация). 

Етапа на демобилизационните дейности и демонтиране на временното селище 

за нуждите на Изпълнителя и Строителния надзор ще извършим с Екип Мобилизация 

и Демобилизация. 

Този екип ще изпълни демобилизационните дейности, разрушаване на 

временното селище и почистване на строителната площадка и подготовката й за 

предаване на Възложителя.Последователността на дейностите, взаимовръзките между 

тях, сроковете за изпълнение на всяка една от тях, началото и края й  необходимите за 

изпълнението им технически ресурси (механизация) и човешки ресурси (работна ръка) 

и ръководен персонал необходими за тези дейности сме показали по – долу : 
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     НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЯКА ЕДНА ЗАДАЧА В ЕТАПА НА 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА И ПЕРСОНАЛА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Наименование на задачата 
Ед. 

мярка 

Коли 

че 

ство 

срок 

кал. 

дни 

Начало Край 
Човешки  

ресурси 

Технически ресурси 

(механизация) 

Ръководен перзонал 

/Ключови експерти/ 

Необходими 

 материали 

ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И 

ОКОНЧАТЕЛНО 

ПОЧИСТВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА 

    2 d 
Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

Максимално 

разпределение на 

човешките ресурси от 

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ за 

изпълнение на дейностите 

в ЕТАП 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

Максимално 

разпределение на 

техническите ресурси от 

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ 

И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

    

   ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 
    2 d 

Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ:Пъте

н работник [2];Монтажник 

ВиК мрежи и 

съоръжения[2];Електротех

ник строителен[2] 

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ 

И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ:Тов

арен 

автомобил[1];Автокран[1

];Комбиниран 

багер[1];Самосвал[1]; 

    

      Окончателно почистване на 

строителната площадка 
    2 d 

Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 
Пътен работник [2] Самосвал 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 
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      Демобилизация на временно 

селище 
    2 d 

Wed 

21.04.21 

Thu 

22.04.21 

Пътен работник 

[2];Монтажник ВиК мрежи и 

съоръжения[2];Електротехни

к строителен[2] 

Товарен 

автомобил;Автокран;Комб

иниран багер;Самосвал; 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

  

      Премахване на временно 

водоснабдяване 
    1 d 

Thu 

22.04.21 

Thu 

22.04.21 

Монтажник ВиК мрежи и 

съоръжения[2]; 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

  

      Премахване на временно 

електрозахранване 
    1 d 

Thu 

22.04.21 

Thu 

22.04.21 

Електротехник 

строителен[2] 
  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

  

Подготовка на документи за 

предаване на обекта. 
    14 d 

Fri 

09.04.21 

Thu 

22.04.21 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специалист 

Контрол на качество; 

Специалист ЗБУТ 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 

  

Подписване на Акт Образец 15     1 d 
Fri 

23.04.21 

Fri 

23.04.21 

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/ 

  

Ръководител 

екип/технически 

ръководител/;Специ

алист Контрол на 

качество; 

Специалист ЗБУТ 
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Датите се условни, като зависят от подписването на договорното споразумение и 

датата на подписване на Акт Обр.2а за откриване на строителната площадка и даване 

на строителна линия и ниво. След подписване на Акт Обр.2а Ръководителят на екипа 

ще актуализира графика за изпълнение на обекта. В графика и в диаграмите на 

работната ръка не са включени отделно от машините – машинистите на строителна 

техника и шофьорите. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЕКТ СЪГЛАСНО 

ЧЛ.52 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕТО Й НА НАДЗОРА/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Кадастрално заснемане на целия обект съгласно чл.52 от Закона за за 

кадастъра 

 

Кадастралното заснемане на целия обект съгласно чл.52 от Закона за кадастъра 

предвиждаме да завърши заедно с довършителните и демобилизационни дейности, така 

че след неговото завършване Изпълнителят да предаде на Надзора изготвяната през 

целия срок на строителството екзекутивна документация и документация по ЗУТ и да 

може да бъде създаден и подписан своевременно Акт Обр. 15 , който се явява край на 

успешно завършения проект.  

 

Екзекутивна документация 

 

Възложителят ще предостави на Изпълнителя копие на всички чертежи.  

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия 

в червен цвят ежедневно ще се нанася извършената работа и всички промени (ако има 

такива). Този комплект ще е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото 

строителство, на тези копия Изпълнителят ще отбелязва всичко останало, което 

установява по време на изкопни работи. Тази информация ще включва - дълбочина на 

засипване на водопровода, тип почва, размери и местоположение на съществуващите 

съоръжения (шахти и други), вид, размер и местоположение на съществуващите 

тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна), вид, размер и 
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местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други). Чертежите ще 

показват всичко, включително кранове.  

Обхватът на екзекутивните чертежи ще е такъв, че да дава възможност да се 

определи местоположението на съоръженията и тръбопроводите в естествено 

състояние (включително нивата)  

Данните посочени в екзекутивните чертежи ще отразяват параметрите, 

характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.)  

Проучването ще се извърши преди да се засипят изкопите.  

Ще се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на 

комунални услуги.  

За всеки участък от тръбопроводите Изпълнителят ще изготви екзекутивни 

чертежи (ако такива са необходими), както следва:  

✓ Трасе на водопровод, отбелязвайки чрез размери и/или координати, 

местоположението на шахти, хидранти, клапи. За репериране ще се използват 

само постоянни обекти (сгради, мостове, паметници, парцели и др.).  

✓ Надлъжен профил на водопровода, давайки всички нива на капаците на 

водопроводните шахтите, денивелацията на тръбите, дължината и наклона на 

водопроводните участъци, и действителните коти на инженерните мрежи, които 

се намират в траншеята на водопровода.  

✓ В екзекутивните чережи ясно ще се отбележат вида и свойствата на всяка тръба.  

В хода на работите един път месечно (при необходимост) Изпълнителят ще 

прехвърля цялата информация от посочените чертежи на Auto-CAD файлове и ще ги 

предава на Възложителя и Строителния надзор. Всяка допълнително извършена работа 

ще се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. 

Размерът на хартията на допълнителните чертежи ще е същият като чертежите.  

При приключване на всички работи, заедно с подготовката на Окончателното 

плащане Изпълнителят ще представи екзекутивните чертежи и ще се подпише, 

удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Три 

комплекта в печатен формат ще се предадат за одобрение на Възложителя, Проектанта 

и Строителния надзор. При получаване одобрението на Строителния надзор и 

Проектанта, Изпълнителят ще предаде един комплект Auto-CAD файлове на CD ROM 

носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивни чертежи”. 

“Екзекутивните чертежи” ще включват цялата регистрирана информация от 

гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора. 
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“Екзекутивните чертежи” ще бъдат изработени е съответствие с изкванията и 

указанията на ЗУТ. 

Окончателно плащане няма да бъде извършено докато екзекутивните чертежи 

(ако има такива) не са предадени на Възложителя и строителния надзор и одобрени от 

тях.  

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи и 

провеждането на необходимите изпитания, в случаи на допустими и несъществени 

отклонения от одобрените инвестиционни проекти Изпълнителя ще изготви и завери  

екзекутивната документация.  

На база на заверените екзекутивни чертежи и протокола от проведените 

изпитания, основните участници в строителството ще подпишат констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа – Образец 15 по Наредба №3 за 

съставяне на актове  и протоколи по време на строителството. 

Извършената работа ще отговаря на изискванията на ЗУТ, действуващи към 

момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени 

работи, същите ще се отстраняват от изпълнителя в най - кратък срок и ще са за сметка 

на изпълнителя. 

Изпълнителят ще отговаря изцяло за провеждането и документирането на 

всички изпитания, присъщи на видовете работи. 

Документацията на обекта ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 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 и  Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

След приключване на основния пакет от дейности по строително монтажните 

работи и направата на проби и изпитвания се пристъпва към следните действия за 

въвеждане на строежа в експлоатация: 

• След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна 

документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните 

проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя.  

• Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, 

строителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило 

строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната 
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администрация, положен върху всички графични и текстови материали. 

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни 

книжа. 

• След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, 

упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който 

удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по 

чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се 

прилагат и протоколите за успешно проведени изпитвания. С този акт се 

извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.  

• След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато 

те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за 

строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния 

доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за 

присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура 

• В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за 

строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира 

въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в 

експлоатация. 

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи в случаи 

на допустими и несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти се 

заверява екзекутивната документация и при необходимост се провежда 72-часова 

проба. На база заверените екзекутивни чертежи и протокола от проведената 72-часова 

проба, основните участници в строителството подписват констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 по Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

 

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

Недопустими съществени отклонения по чл. 154 ал.2 са:  

- Нарушаване на изискванията на действащият подробен устройствен план;  

- Нарушаване на изискванията за строителство в територии с режим на 

превантивна устройствена зона;  

- Несъвместимост с предназначението на територията;  
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- Нарушаване на строителни правила и нормативи, технически и технологични 

санитарно-хигиенни, екологични и противопожарни изисквания.  

При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението 

му действително изпълнените строителни и монтажни работи се отразяват върху копие 

от одобрения проект.  

Екзекутивната документация ще се изработва от строителя или от лице, 

определено от Възложителя.  

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените СМР. Тя се заверява от Възложителя, строителя, лицето, упражняващо 

авторски надзор, и от лицето извършило строителен надзор.  

Екзекутивната документация се предава на съответната администрация, издала 

разрешението за строеж. Представянето на екзекутивна документация се отразява с 

печат, положен върху всички графични материали.  

Екзекутивната документация се съставя в три екземпляра, като единия от тях се 

представя за одобряване и безсрочно съхранение в техническия архив на Общината, 

другия – за съхранение от възложителя, а в необходимия обем се предава на Агенцията 

по кадастър.  

Нормативно процедурата по одобряване на екзекутивна документация е 

регламентирана в:  

- Закона за устройство на територията и  

- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  

 

Схема: Процедура по заверяване на екзекутивна документация. 

 

 І стъпка : Подаване на изготвените от изпълнителя екзекутивни чертежи и 

заплащане на дължимата такса.  

ІІ стъпка: Главният архитект на Общината (района), издал разрешението за 

строеж, сравнява екзекутивите с инвестиционния проект, върху който е било издадено 

разрешение за строеж, за наличие на съществени отклонения по устройствените и 

строителни правили и нормативи.  

ІІІ стъпка: Възложителят получава заверените чертежи от общинската 

администрация. 

Кадастрално заснемане на целия обект съгласно чл.52 от Закона за за кадастъра 

и изготвянето и заверяването на екзекутивната документация е ключов момент за 
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навременното завършване на договора, защото то е предпоставка и фактор за 

подписване на Акта за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 

15. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН 

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА 

(ЧАСТ, ЕТАП ОТ НЕГО) ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 

Изпълнителят е отговорен за съставяне и изготвяне на актове, протоколи, 

екзекутивни чертежи, предоставяне на сертификати и декларации за експлоатационни 

показатели на материалите, паспорти на оборудване, както и други документи, 

предвидени в Наредба № 2 и Наредба № 3 на МРРБ.   

При започване на дейностите по договора Изпълнителят ще осигури със 

съответните компетентни институции за издаване на разрешителни както следва: 

- Разрешение за заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно)- 

ако е необходимо;  

- Разрешение за преминаване на строителна и транспортна техника през 

централни части на населеното място и др. зони с ограничен режим за 

преминаване:; 

- Разрешение за извозване на хумус, земни маси, строителни отпадъци; 

- Разрешение за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета ; 

- Разрешителни за временен водопровод и за временно ел. захранване; 

 

Съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството за отделните подобекти ще се изготвят следните протоколи: 

- Протокол за откриване на стоителната площадка и определяне на линия и ниво 

за стоежи на техническата инфраструктура /Пр. 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 

№3/2003г/ 

- Заповедна книга /Обр. 4 към чл.7, ал.3, т4 от Наредба №3/2003г/ 

- Акт за уточняване и съгласуване на строителният терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа за отделните етапи 

Образец №5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа, Приложение №5 

към чл.7, ал.3, т.5 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.) 
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- Образец №6 за приемане на земната основа и дествителните коти на 

извършените работи. Приложение №6 към чл.7, ал.3, т.6 (Доп., ДВ, 

бр.29/2006г.),   

- Образец №12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. Приложение №12 

към чл.7, ал.3, т.12 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.) 

- Протокол за проведено предварително хидравлично изпитване на водопровода;  

Обектът ще се приеме и  предаде съгласно действащото в момента българско 

законодателство, а именно 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. 

Приемателна комисия ще се организира за приемане и въвеждане на обекта в 

експлоатация. Екипът на Изпълнителя ще окаже пълно съдействие на Надзора и 

Възложителя при организирането на всички мероприятия свързани с финализирането 

на проекта. 

След окончателното завършване на Строежа и провеждане на успешни 

изпитвания се съставя Констативен Акт Обр.15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., 

съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане 

на Строежа, с който Строежът се предава от Изпълнителя на Възложителя. 

Подписването на Акт Обр.15  е заключителния акт , с който приключва строителството. 

Той отразява цялото извършено строителство.   

Фактически подписването на Акт 15 е най-същественият ключов момент, 

защото показва, че пряката цел на Договора е изпълнена успешно с високо качество, 

в предварително зададения срок за изпълнение и в рамките на договорената цена. 

Резултат от ключовия момент подписване на Акт Обр.15 е завършения обект и 

предаването му от Изпълнителя на Възложителя. 

Преди да поиска проверка на завършените работи Изпълнителят ще извършва 

необходимото почистване и възстановяване, което се изисква за предаването на 

завършените подобекти. 

Преди приемането на даден подобект и въвеждане на обекта в експлоатация, не 

се разрешава включването на потребители.       

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

предвидени в договора за поръчката изпълнителят ще изготвя и предоставя на 

Възложителя: 
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1. ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора; 

2. тримесечни (междинни) доклади за текущото изпълнение на договора и 

3. окончателния доклад за изпълнението на договора. 

 

Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя 

Ежемесечните доклади на Изпълнителя, ще съдържат информация относно: 

1.  изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние на договора за строителство, включващ отчет за 

изразходените средства и прогноза за оставащия период; 

4. екипа на строителя; 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 

предложените и /или предприетите действия за решаване им; 

6. друга информация, по преценка на изпълнителя. 

Ежемесечните доклади на изпълнителя задължително съдържат приложения, 

подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат 

документи, схеми, таблици и други. 

Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните доклади за 

изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на 10 (десето) число на 

всеки следващ месец, през целия период на изпълнение на договора. 

 

Тримесечен  доклад за текущото изпълнение на договора 

Тримесечният (междинен) доклад за изпълнението на задълженията на 

Изпълнителя по договора съдържа информация относно: 

1. изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора за проектиране - срещи, протоколи, 

кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние на договора включващ отчет за изразходените 

средства и прогноза за оставащия период; 

4. екипа на строителя; 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 

предложените и/или предприетите действия за решаване им; 

6. друга информация, по преценка на Изпълнителя. 

Тримесечният (междинен) доклад на Изпълнителя задължително съдържа 
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приложения, подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да 

бъдат документи, схеми таблици и други. 

Изпълнителят предоставя на Възложителя тримесечния (междинен) доклад за 

изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на десето (10) число на 

съответния месец от започване на договора. 

 

Окончателен доклад за изпълнението на договора. 

В десетдневен срок след приключване на СМР, Изпълнителят представя на 

Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора. 

Окончателният доклад на Изпълнителя, ще съдържа информация относно: 

1. изпълнение на задълженията му; 

2. администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други, 

3. финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за 

изразходените средства; 

4. екипа на строителя, 

5. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и 

предприетите действия за решаване им, 

6. анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора, 

7. друга информация, по преценка на Изпълнителя. 

8. приложения. 

 

По време на строителство да се съставят двустранни констативни актове: 

1.Акт за установяване действителните коти за извършване изкопните работи и 

категорията на почвата. 

2.Акт за скрити работи  

З.Акт относно приемане на кофража и арматурата за съоръженията на 

водопроводната мрежа. 

4.Акт за бетоновите работи. 

5.Акт за изпитване на водна проба. 

6.Акт за завършено засипване и уплътняване на водопроводния участък. 

На обекта ще бъдат заведени: 

- дневник на стоманобетоновите работи 

- дневник за земно насипните работи 

- заповедна книга на обекта. 



Page 440 от 666 

 

- дневник на заварките 

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи и 

провеждането на необходимите изпитания, в случаи на допустими и несъществени 

отклонения от одобрените инвестиционни проекти Изпълнителя ще изготви и завери  

екзекутивната документация.  

 На база на заверените екзекутивни чертежи и протокола от проведените 

изпитания, основните участници в строителството ще подпишат констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа – Образец 15 по Наредба №3 за 

съставяне на актове  и протоколи по време на строителството. 

Извършената работа ще отговаря на изискванията на ЗУТ, действуващи към 

момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени 

работи, същите ще се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и ще са за сметка 

на изпълнителя. 

Изпълнителят ще отговаря единствено и изцяло за провеждането и 

документирането на всички изпитания, удостоверяващи качеството на работите. 

Документацията на обекта ще отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 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 и  Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

 

Предаване и приемане на извършеното строителство 

 

След окончателното завършване на строителните и монтажните работи в случаи 

на допустими и несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти 

Изпълнителя ще изготви и завери  екзекутивната документация и при необходимост ще 

проведе 72-часова проба. На база на заверените екзекутивни чертежи и протокола от 

проведената (при необходимост) 72-часова проба, основните участници в 

строителството ще подпишат констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа. 

Констативният акт за установяване годността за приемане на строежа се съставя 

от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, 

упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към 

него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия 
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ръководител за строежите от пета категория. Този акт е основание за съставяне на 

окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се 

извършва предаването на строежа и на строителната документация от строителя на 

възложителя. С този акт се доказва, че строежът е изпълнен съобразно с одобрените 

инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация и изискванията към 

строежите по чл. 169 ал.1 и 2 ЗУТ.  

Констативният Акт 15 съдържа:  

- Описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните 

книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи през време 

на строителството, документацията от строителното досие на обекта /актове, 

протоколи, дневници и други документи, изискващи се по съответен нормативен 

акт/, както и тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи 

правилността на изпълнението, и др.  

- Данните от огледа на мястото и околното пространство /възстановено ли 

е във вида при откриване на строителната площадка/, включително описание на 

неизвършени, незавършени или не добре извършени работи, които не биха 

попречили строежът да бъде приет и др.;  

- Доказателства, че строежът е извършен в съответствие с издадените 

строителни книжа, при постигнати изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ и условията 

на сключения договор, въз основа но който съставителите установяват годността за 

приемане на строежа, частта или етапа от него.  

Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични 

изпитвания на машините и съоръженията (ако има такива).  

Предаване и приемане на обекта: 

Окончателното предаване и приемане на обекта от Възложителя ще стане след 

като бъдат направени всички проби и изпитвания и бъдат съставени и подписани от 

участниците в строителството всички актове и протоколи за съответния тип на строежа 

– предмет на поръчката. 

След фактическото завършване на обект Изпълнителят ще е длъжен: 

а) да премахне временните строежи, както и да освободи строителната 

площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни 

отпадъци; 

б) да подготви и да завери екзекутивната документация на обекта; 
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в) да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за 

съставяне на Констативен акт 15; 

в) да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба 

при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 

№ 3/2003г.), (когато е необходимо). 

Предаването на обект и на строителната документация от Изпълнителя на 

Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр.15 за установяване 

годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от 

Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, 

упражняващо строителен надзори от технически правоспособните физически лица към 

него, упражнили строителен надзор по съответните части . 

С констативния Акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено 

съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения 

договор.  

С издаването на Акт Обр.15 срокът на договора свършва. 

Но с подписването на Акт 15 задълженията на Изпълнителя по договора не 

свършват. 

 

• ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД В ЕТАПА НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ 

НА ОБЕКТА. 

 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на 

строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация). При появява на недостатъци и/или 

дефекти в гаранционните срокове, те ще бъдат отстранени незабавно от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Нормално е изискванията за качеството на извършените работи и вложените 

материали да са договорени достатъчно подробно и при възникване на такова събитие 

ще организираме ресурсите си за изпълнение на задълженията ни по договора и в 

сроковете определени в него.  

При възникване на случай, в който трябва да се осъществи гаранционна 

поддръжка на обекта, ще бъдат извършени следните действия: 
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- Ще бъдат обсъдени с Възложителя обемът и видът на работите, които 

следва да се поправят; 

- Ще бъде направен оглед на място от експерти – специалисти по 

съответната част, която ще подлежи на ремонт; 

- Ще бъде предложено техническо решение за съответните видове СМР; 

- Ще се определи срокът, в който ще бъдат изпълнение задълженията ни 

съобразно клаузите в договора; 

- Ще се сформира екип от работници и технически ръководител, който да 

следи за качеството, спазването на сроковете и технологията на изпълнение; 

- Ще бъдат съгласувани с Възложителя материалите, които ще вложим при 

работата си; 

- Ще бъдат направени лабораторни проби и изпитвания за гарантиране на 

доброто качество на отстранените дефекти; 

- Ще се изготвят съответните документи – актове и протоколи за 

извършената гаранционна поддръжка; 

- Ще бъде направен оглед на място, за да бъдат инспектирани и приети от 

Възложителя извършените строително – монтажни работи. 

 

Ключови моменти и факторите за навременното и качествено изпълнение 

на поръчката, свързани с постигането на целите на договора и очакваните 

резултати  

 

Основната цел и предмет на договора за Проект : „Реконструкция на 

външна водопроводна мрежа и нов напорен резервоар, с.Тича, община Котел“, ще 

позволи да се намали здравния риск за населението и ще даде положителен ефект върху 

качеството на водата в района.  

Като резултат от изпълнението на проекта ще има и значим социален ефект – 

подобряване условията на живот на жителите в населеното място в съответствие със 

съвременните изисквания и европейски стандарти. 

Обхватът на работа на Изпълнителя ще включва всички елементи и аспекти, 

така че да осигури правилното реализиране на крайната цел – завършен проект в 

изискуемото от Техническата спецификация високо качество, в декларирания срок за 

изпълнение , в рамките на договорената цена и при минимално социално напрежение за 
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живущите в района на изпълнение на строителството, спазвайки изискванията за 

опазване на околната среда и безопасни условия на труд.  

Ключовите моменти и факторите за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, свързани с постигането на целите на Договора и очакваните резултати 

маркират действия или моменти, представляващи резултат от или предпоставка за 

изпълнение на дадена дейност или етап от дейност т.е. те маркират конкретен момент 

във времето, от съществено значение за изпълнението на Договора /обикновено 

обозначаващ начало или край за даден етап или дейност/. Те произлизат от 

спецификата на предвидените за изпълнение дейности и СМР, които от своя страна 

произтичат от целите на обществената поръчка, респективно на Договора. 

 

Ключови моменти и фактори за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката свързани с постигане целите на договора в тяхната  технологична 

последователност : 

 

1. Подписване на Договорно споразумение 

Ключовият момент осигуряващ възможност за изпълнение на основните 

дейности, описани по горе за обект „„Реконструкция на външна водопроводна мрежа и 

нов напорен резервоар, с.Тича, община Котел“, и предпоставка за стартиране на 

работата е Подписването на Договор за възлагане на изпълнението на обществената 

поръчка на Изпълнителя.  

Съобразно тръжната документация и Закона за обществените поръчки той ще се 

осъществи по следния начин : 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител, страните 

/Възложител и Изпълнител / уговарят датата и начина за сключване на Договора. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният Изпълнител 

извърши следните дейности : 

• Изпълни задължението по чл.67, ал.6 от ЗОП т.е. предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.   

• Представи определената гаранция за изпълнение на договора. 
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Възложителят сключва договора в законов срок след влизането в сила на 

Решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14 - дневния срок 

от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

решението за определяне на Изпълнител. 

Като резултат от ключовия момент подписване на договорно споразумение 

Възложителят предава на Изпълнитяля Възлагателно писмо за стартиране на 

дейностите по договора и се подписва Акт Обр.2а за откриване на строителната 

площадка и даване на строителна линия и ниво, което се явява Стартова дата на срока 

на Договора. 

2. Възлагателно писмо, предаване на проектната документация с 

Протокол Обр.1 и подписване на Акт Обр.2а. за откриване на 

строителна площадка и издаване на строителна линия и ниво 

Възложителят предоставя на Изпълнителя проектната документация и 

Разрешението за строеж с Протокол Обр.1 съгласно Наредба 3 за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството. 

Подписва се Акт Обр2а за откриване на строителната площадка даване на 

строителна линия и ниво и Възложителя дава на Изпълнителя Възлагателно писмо за 

стартиране на дейностите по договора.  

Строителната линия и ниво се дават от оторизиран представител на Общината, 

чрез отлагане на терена на характерни точки и пренасяне на репер, с което се 

конкретизира местоположението на обекта в план и по височина. Тези точки ще бъдат 

стабилизирани трайно до степен да останат неизменни докато има нужда от тях. По тях 

по време на строителството ще се трасира целия обект /от геодезиста на Изпълнителя/. 

За даването на строителна линия и ниво ще се състави и подпише съответния 

Протокол по образец : Акт Обр.2а за откриване на строителната площадка и  даване на 

строителна линия и ниво.  

С подписването на Протокол Обр.2а за даване на строителна линия и ниво се 

открива строителната площадка и като резултат от това се стартира Дейността по 

изпълнение на строително монтажните работи. 

Резултатът от този ключов момент е стартирането на срока на Договора и 

Началните дейности по подготвителни, мобилизационни дейности, изграждане на 

временно селище за нуждите на строителството и доставка на материалите 

3. Завършване на Подготвителни работи и временно строителство  
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Подготвителни работи, мобилизационни и организационни работи и временно 

строителство са от съществено значение за качественото и срочно изпълнение на 

строителството, защото правилно проведени те осигуряват спокойна и ритмична работа 

по изпълнение на договора, гарантират навременно локализиране на евентуални 

проблеми и съответно възможност да се избегнат. 

Те ще се изпълнят през така наречения подготвителен етап.  Включват всички 

подготвителни дейности, осигуряващи изпълнението на поръчката – административни 

и организационни, включително и подготовката за изпълнение на строителните работи 

/изграждане на временно селище, мобилизация на необходимите ресурси – 

механизация и работна ръка, документално обезпечаване на доставките на строителни 

материали, организационни мероприятия осигуряващи качественото и срочно 

изпълнение на СМР. Успешното изпълнение на подготвителния етап е ключов фактор 

за качественото и срочно изпълнение на поръчката, защото от този етап зависи 

следващата фаза - на доставка на материалите и на същинското изпълнение на 

строително монтажните работи по реконструкция на външната водоснабдителна мрежа 

и  нов напорен резервоарвоар, с. Тича, Община Котел. 

4. Одобрение от Надзора на предложените от Изпълнителя строителни 

материали 

Преди заявяването, договарянето и доставката на материалите на обекта 

Изпълнителят ги предлага за одобрение от Инженера/Строителния Надзор.  

Едва след писменото одобрение от Надзора на обекта ще се доставят материали.  

Това е от изключително значение за изпълнението на поръчката в два аспекта :  

- - навременната доставка на материали гарантира изпълнението на 

строителството в неговата технологична последователност, ритмично, без 

престои и в срок;  

- доставката на материали в съответствие с изискванията на проектната 

документация и предварително одобрени от Консултанта и с проверено при 

получаването и преди това качество гарантира качественото изпълнение на 

строителството, а с това и постигане целите на договора, респективно 

очакваните резултати от Договора. 

Навременното предоставяне на необходимата подробна документация за 

произход и качество на материалите за одобрение от Надзора е важен изходен фактор 

за срока на доставка на материалите и за тяхното качество и влияе на качественото и 

срочно изпълнение на обекта като цяло. Самото одобрение от Надзора на предложените 
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от Изпълнителя строителни материали е съществен ключов момент и фактор за 

качественото и срочно изпълнение на работите. 

5. Проби и изпитания по време на строителството:  

Пробите и изпитанията са от изключително значение, защото фактически 

показват как са изпълнени всички компоненти на стратегията за успешно изпълнение 

на поръчката  и гарантират постигането на целите и резултати от Договора.  

Като ключов момент успешно завършилите проби и изпитвания гарантират 

качеството на изпълнените строително монтажни работи и осигуряват сигурността за 

постигнатия резултат и за двете страни – Възложителя и Изпълнителя.  

Особено е значението на единичните проби, които се изпълняват по време на 

строителството,  защото те позволяват да се приключи всяка скрита работа, достъпът 

до която след това ще е както трудоемък, така и свързан с излишни разходи. С 

успешното изпитание на всяка една от работите и протоколирани лабораторни 

изпитания за нейното качество, след писмено разрешение на Надзора се разрешава 

започването на следващата я в технологичната последователност за изпълнение. 

Успешно направените проби и изпитания на всяка една работа се явява изходен фактор 

за началото на следващата я съгласно одобрения график за изпълнение. 

Поради това успешно извършените проби и изпитания по време на 

строителството са ключов момент за качественото и срочно изпълнение на целия 

договор. 

6. Завършване на строително монтажните работи и почистване на 

работната площадка 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят 

ще отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и 

временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна 

механизация или оборудване, които той е използвал при извършването на работите. 

Изпълнителят ще почисти и ще остави Площадката в чисто състояние.  

7. Предаване за одобрение на кадастралното заснемане на целия обект 

по чл.52 от закона за кадастъра и на създадената екзекутивна 

документация на Инженера. 

Следващият ключов момент при изпълнението на договора е Предаване за 

одобрение на кадастралното заснемане на целия обект по чл.52 от закона за кадастъра и 

на създадената екзекутивна документация на Инженера. 
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Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в 

червен цвят ежедневно ще се нанася извършената работа и всички промени. Този 

комплект ще е на разположение за проверка по всяко време.  

Освен новото строителство, на тези копия  Изпълнителят ще отбелязва всичко 

останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация ще включва 

- дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери и местоположение на 

съществуващите съоръжения (шахти и други), вид, размер и местоположение на 

съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна и пр.), вид, 

размер и местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други).  

Чертежите ще показват всичко, включително връзки към къщи и кранове. 

Обхватът на екзекутивните чертежи ще е такъв, че да дава възможност да се 

определи местоположението на съоръженията и тръбопроводите, включително нивата. 

Данните посочени в екзекутивните чертежи ще отразяват параметрите, 

характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.). 

Проучването ще се извърши преди да се засипят изкопите. 

Ще се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на 

комунални услуги. 

За всеки участък от тръбопроводите Изпълнителят ще изготви екзекутивни 

чертежи, както следва: 

- Трасе на водопровод, отбелязвайки чрез размери и/или 

координати, местоположението на шахти, хидранти, клапи. За репериране ще 

се използват само постоянни обекти (сгради, мостове, паметници). Също ще 

се отбележат с тяхното действително местоположение всички инженерни 

мрежи, които се намират в траншеята на тръбопровода (било напречни или 

паралелни) или които са променени по време на строителните работи. 

- Надлъжен профил на тръбопровода, давайки всички нива на 

шахтените капаци, денивелацията на тръбите, дължината и наклона на 

тръбопроводните участъци, и действителните коти на инженерните мрежи, 

които се намират в траншеята на индикирания тръбопровод. 

„Екзекутивните чертежи” ще включват цялата регистрирана информация от 

гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.  

Освен екзекутивните чертежи, задължение на Изпълнителя е да изготви и 

предаде на Възложителя геодезическо заснемане на цялото строителство, с нанасяне 

върху специализираната кадастрална карта. 
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Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 

екзекутивните чертежи не са предадени на Инженера и не бъдат одобрени от него. 

8. Създаване и подписване на Акт Обр.15 

Подписването на Акт Обр.15 е заключителния акт , с който приключва 

строителството. Той отразява цялото извършено строителство.   

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя 

Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията 

на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който 

Строежът се предава от Изпълнителя на Възложителя.  

Фактически подписването на Акт 15 е най - същественият ключов момент, защото 

показва, че пряката цел на Договора за „Реконструкция на външна водоснабдителна 

мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, Община Котел” е изпълнена успешно с високо 

качество, в предварително зададения срок за изпълнение. 

Резултат от ключовия момент подписване на Акт Обр.15 е завършения обект и 

предаването му от Изпълнителя на Възложителя. 

Началото и края на всяка от основните дейности и всички ключови моменти от 

договора се документират. 

Документите ще бъдат предадени в съответствие с Българското законодателство 

(ЗУТ, Наредба № 4 от 21 Май, 2001г. за Обхват и съдържание на Инвестиционните 

проекти, също Наредба № 8 от 14 Юни, 2001г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове). 

Изпълнителят ще изготви “Програма за предаване на документите”, в която ще 

уточни датите и сроковете за предаване на документите. 

 

МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СПОРЕД ТЯХНАТА ЕТАПНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Общи изисквания 

 

Строително монтажните работи ще се изпълняват под прякото ръководство на 

техническия ръководител на обекта.  
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Работната ръка ще бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР. Ще се 

ползват задължително работно облекло и предпазни средства.  

Механизацията, която работи на обекта ще е изправна и снабдена със 

съответните сигнализации.  

Участъците на които се извършват СМР, ще са сигнализирани съгласно 

нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и 

изпълнява от Изпълнителя на обекта.  

Отделните действия/задачи по изпълнението на обекта ще отразяват коректно 

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за 

всички видове строителни работи съгласно действащите технически норми и 

стандарти, правилна технология за изпълнение, като действията ще са съобразени с 

характеристиките и особеностите на обекта, ще покриват всички аспекти на 

извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените 

работна сила, технологично оборудване и механизация. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и 

техники на работа изпълнителят ще предложи ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. 

Изпълнението ще се извършва в технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, 

като периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната 

последователност на изпълнение ще отчитат както технологичните (произтичащи от 

правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и 

необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта – предмет на поръчката. 

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, ще е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване, като изпълнителят ще изпълни следното:  

 

• Ще ангажираме действително необходимото оборудване за изпълнение 

на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се 

явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството;  

• Ще осигурим оборудване, което като вид дава възможност за изпълнение  

на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 

технология с качество съгласно изискванията на Възложителя;  
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• Ще осигурим оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като 

количество ще е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

срочното изпълнение на строителството; 

 

Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи ще е 

ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници), като изпълнителят ще изпълни следното :  

 

• Ще ангажираме действително необходимите човешки ресурси за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството;  

• Ще осигурим човешки ресурси, които са достатъчни за изпълнение на 

всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 

технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са 

съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

 

Технология на извършване на СМР при изпълнението на обекта разделено 

на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на Изпълнителя. 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИТЕ/ 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧАСТЪКА ЗА РАБОТА 

 

Осигуряване на обезопасена строителна площадка ще е приоритет на 

Изпълнителя при изпълнение на всички строително монтажни работи.  

Извършва се ограждане с ограда – мрежа в зоната, където ще се извършва 

строителната дейност. Задължително началото и края на зоната ще бъдат осветени.  

Ще предвидим подходящо ограждане на изкопа, което да отдели строежа, 

както от сградите в експлоатация, така и от случайно преминаващи жители. 
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Обезопасяване на строителния изкоп 

 

Такова ограждение ще предвиждаме и при изпълнение на строително – 

монтажните работи извън регулацията на селото. Означаването , сигнализирането и 

ограждането на изкопа е задължително заради ползването на земеделските земи и 

черните пътища, водещи до имотите. 

Преди началото на каквито и де е работи по изграждането на външните 

водопроводни мрежи и новия напорен резервоар ние ще обезопасим работния участък. 

Ще се изгради временна ограда по дължината на предвидения траншеен изкоп 

съставена с метална мрежа (с височина поне 1м), като същата ще е на място докато 

изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата ще може да устои поне на 

0,5kN хоризонтален напор.  

Няма да се приемат никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, 

дървени прегради и др.). 

На работещия участък от трасето на водопровода (съгласно одобрения график 

за изпълнение на обекта) ще се поставят бариери в началото и края на участъка. 

Участъкът ще бъде заграден и осветен, в тъмната част на деня.  

На бариерите ще бъдат поставени осветителни тела, които през тъмната част на 

денонощието да показват оградения участък.  
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Всички работници, намиращи се в участъка на изпълнение на СМР ще бъдат 

снабдени с лични предпазни средства: светлоотразителни жилетки, каски, обувки с 

метални пластини против удар и др. Механизацията работеща в участъка по 

изграждането на водопровода и новия напорен резервоар ще бъде изправна, като преди 

началото на работите ще проверяваме машините за светлинни и звукови сигнали при 

заден ход.  

В тъмните часове на деня работният участък ще бъде осветен. 

 

ТРАСИРАНЕ НА РАБОТНИЯ УЧАСТЪК - ОТЛАГАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНА 

 

 

 

Изпълнителят ще провери и възстанови за своя сметка опорния полигон и 

мрежата от нивелачни репери на обекта.  

Изпълнителят е изцяло отговорен за точността на трасирането и 

възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер. 

Изпълнителят ще извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той ще 

осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

съответстващите им нива. Данните ще бъдат представяни от Изпълнителя, толкова 

често колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да бъде спирано 

толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от 
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работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и 

поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка 

на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите 

теренни коти, са верни. Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, 

свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията. 

Преди за се пристъпи към изпълнението на траншейните изкопи се предвижда :  

- Отлагане на трасетата на водопроводите, съоръженията и шахтите на 

терен. Извън очертанията на изкопите на водопроводите по трасетата им 

се разполагат реперни точки, които се реперират с най – малко  три 

характерни постоянни точки на терена. Сигнализират се по подходящ 

начин и се опазват по време на работите, а при повреда задължително 

ще бъдат възстановени. 

- Трайно обозначаване на терена на всички подземни комуникации, в 

присъствието на представители на организациите, които ги стопанисват 

и представител на Възложителя. 

При започване на работата си Изпълнителят ще отложи всички допълнителни 

точки и изходни линии и нива. Изпълнителят ще внимава по време на строителните 

работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и 

нива. Когато се премине към нов участък, който ще се изгражда, то Изпълнителят ще 

установи новите точки и нива, преди да изостави старите. Изпълнителят ще внесе за 

одобрение от Консултанта и Възложителя изчисленията и размерите на новите точки, 

изходни нива и линии. Никакви оригинални точки или изходни нива и линии няма да се 

унищожават без одобрението на Надзора. Точността на новите точки ще бъде еднаква с 

тази на оригиналните точки, изходни нива и линии. Изпълнителят ще маркира осовата 

линия на тръбната система на съответния участък. Преди започване на всякакви 

изкопни работи, Изпълнителят ще маркира краищата на изкопа и ще ги представи за 

проверка и одобрение от Надзора. 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 

 

Ще се изготви проект за временна организация на движението за улиците, по 

които то е интензивно, за да не се допусне авария или злополука поради разсеяност на 

водачите или друга причина. Транспортни средства, извън предвидените строителни 
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машини, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, съгласно 

одобрената работна програма и график за изпълнение на обекта, няма да се допускат в 

границите на строителната площадка. Съгласно съгласувания и одобрен план за 

временна организация на движението ще изградим ВОД за участъка, като разположим 

пътните знаци съгласно одобрения проект. При направата на безизкопно преминаване 

на път ще има разработен проект за ВОД.   

При изгражданетро на временната организация на движението стриктно ще се 

спазват следните нормативни документи: 

- Закон за движение по пътищата 

- Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на 

движениетопри извършване на строително – монтажни работипо пътищата и 

улиците. 

- Наредба №18 за временна сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

Светлотехническите параметри на пътните знаци за ВОБД ще бъдат съгласно 

Приложение №5 към чл.12, чл.33, ал.74, ал.4 от Наредба №3. 

Временната организация на движението ще бъде на участъка преди началото 

на изпълнението на строително монтажните работи и ще бъде премахната след 

приключване на всички СМР в дадения участък (където се налага ВОД). Като срокът за 

действието на ВОД ще бъде съгласуван предварително с КАТ, Общината, Пожарната, 

Бърза помощ и всички заинтересовани институции и ще бъде съгласно линейния 

график за изпълнение на дадения участък. Временните знаци се поставят на преносими 

стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. Те се поставят преди започване на 

строителните работи и се отстраняват веднага след тяхното окончателно завършване. 

Нощем надлъжното ограждане ще се сигнализира с постоянни или мигащи 

светлини. За всеки строителен участък, по който се работи, изпълнителят ще осигури 

подходящ достъп до всяко УПИ, който да не пречи на технологията на изпълнение. 

Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят па изискванията на БДС 1517:2006 

„Пътни знаци, Размери и шрифтове“ и са съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 за 

ВОБД. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят на минималните 

светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на Наредба № 3 за ВОБД. 

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя или улицата, ще носят отличителен 

знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“. Пътните знаци на 

постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, ще бъдат покрити с 

калъфи. 
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На всички места на пътища и улици, където пресича механизация и 

автотранспорт на Изпълнителя за или от строителния обект  ще се поставят табели 

„ВХОД – ИЗХОД НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ“. Съгласувано с КАТ, 

Възложителя и Надзора на тези места може да се въведе временно ограничаване на 

скоростта на движение. По трасето на водопровода има преминаване на водопровода 

под път. То се изпълнява с управляемо хоризонтално сондиране и стоманена обсадна 

тръба.  

 

 

Ситуация на преминаване на водопровода под път в стоманена обсадна тръба 

Технологията на изпълнение на хоризонтално сондиране със стоманена 

обсадна тръба сме описали в отделна точка в настоящата записка.  

Преди началото на изпълнението на хоризонталното сондиране със стоманена 

обсадна тръба под път ще предоставим за съгласуване от КАТ, Възложителя и Надзора 

схема за временна организация на движението в участъка.  

Без да е съгласувана схемата за временна организация на движението, работа в 

участъка няма да се започва.  

Виж приложена по долу : Схема на временната организация на движението при 

безизкопно преминаване на водопровода със стоманена обсадна тръба под път : 
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Схема на временната организация на движението при безизкопно преминаване 

на водопровода със стоманена обсадна тръба под път : 
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ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА  

 

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества или реже каквито и да са дървета.  

Защитата на всички съществуващи дървета, които се намират в района на 

работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени 

дървета, то Изпълнителят ще замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена 

площ с ново, което ще е равностойно или с по - добро качество и характеристики. 

 

ПОДЗЕМНИ ИНФРАСТРУКТУРИ 

 

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят ще се 

уговори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият 

същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство.  

Изпълнителят ще съгласува проектите с всички инстанции, „ВиК“ ООД – 

Сливен, Електроснабдяване Сливен, Далекосъобщения – Сливен, ХЕИ и 

Противопожарна служба. 

 Преди започване на изкопни работи, за всяка строителна площадка, 

Изпълнителят ще получи писмено одобрение от собствениците на подземни 

инфраструктури.  

Доколкото е възможно, всички видими структури на повърхността и налични 

данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. 

Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от 

Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. 

 Изпълнителят ще укрепва всички подземни инфраструктури по време на 

изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на 

инфраструктурите, както се изисква. 

 

ИЗКОПНИ РАБОТИ  

 

Изкопни работи до проектна кота на водопровода с направа на 

безопасителни огради, монтаж на пасарелки и др. – машинен и ръчен изкоп 
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Преди започване на изкопните работи на отделните водопроводни участъци 

ще извършва подготовка на трасето. 

Изкопните работи по трасетата на водопроводната мрежа започват след като 

сме изпълнили отлагане трасето на водопровода.  

Извън очертанията на изкопите на водопроводните мрежи по трасетата им се 

разполагат реперни точки, които се реперират с най-малко три характерни постоянни 

точки на терена.  

Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по време на работите, а при 

повреда, задължително се възстановяват. Трайно означаване на терена на всички 

подземни комуникации, в присъствието на представители на организациите, които ги 

стопанисват и на Възложителя.  

Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация, 

съгласно Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на 

движението при извършване на строително – монтажни работи на участъка, където ще 

се извършват СМР.  

Техническият ръководител ще осигурява означаването върху терена или на 

подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или 

съоръжения в план и дълбочина. 
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Подготовка на трасето за изкопни работи  

 

Преди започване на изкопните работи ще се извърши : 

 

• Почистване и временно повърхностно отводняване на строителната 

площадка. 

• Монтиране на ограждащите и предпазни съоръжения. 

• Подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за 

извършване на изкопните работи (укрепителни съоръжения, стълби , 

парапети, пасарелки и др.) 

• При изкопните работи  хумусния слой  ще бъде изкопан отделно и 

складиран и съхранен на предварително одобрено от Надзора  депо за 

хумус.  

• Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и други  

• Подготовка на полосата, върху която ще се извършва строителството на 

водопровода - доставка на полиетиленовите тръби, строителните 

материали, както и на машините, с които ще се извършат изкопните 

работи, заварките и полагането на тръбите.  

 

Изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на : 

 

• „Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите”1985, 

•  „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” 1988г.  

•  „Правилник за безопасността на труда при СМР” 1998г.  

 

В съответствие с посочените нормативи и спецификата на обекта, изкопните 

работи ще се извършват ръчно и машинно с багер, с обем на кофата, в зависимост от 

проектната дълбочина и ширина на изкопа, съгласно надлъжните и напречните 

профили и Техническата спецификация.  
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Машинен изкоп за водопровод с багер 

 

При наличие на скални почви скалата предварително ще бъде разбита с 

пневматичен хидрочук и след това ще бъде изкопана с багер с обратна кофа. 

 

 

 

Хидравличен чук за багер 
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Изкоп в скални почви – разбиване на скалата с багер оборудван с пневматичен чук 

 

Изпълнителят ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника. 

Водата, която не трябва да попада в изкопите, ще бъде отстранена от 

Изпълнителя по начин, одобрен от Строителен надзор. 

Изкопаната почва ще се извозва със самосвали и депонира на временно или 

постоянно депо като разположението му и маршрута на движение на самосвалите ще се 

съгласува с общината. Товаренето на изкопаната почва става при подаване на коша на 

багера от задния или страничен борд на самосвала.  

При изкопните работи се съблюдават проектните коти на дъно изкоп и 

проектния наклон на водопровода. По време на изкопните работи се упражнява 

технически контрол на качеството на работата, като се наблюдават нивата и размерите 

на траншеята, (които зависят от диаметъра на тръбата), според надлъжните и напречни 

профили от проекта и Изискванията на Възложителя.  

Ширината на изкопа за водопровода ще е съгласно напречните разрези и 

зависи от броя и диаметъра на тръбите положени в него. Тя ще бъде достатъчна‚ за да 

позволи правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи 

на тръбопровода‚ ако се извършва на място. Дъното на изкопа ще бъде здраво и 

изпълнено според проекта.  
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Напречен разрез на траншеята за водопровода 

 

Непосредствено след изпълнението на траншейния изкоп ще се извършват и 

укрепителните работи, там където се изисква по проект или по необходимост. 

Строителният надзор приема котите на дъното на изкопа задължително с акт, 

след контролно измерване с геодезически инструмент.  

Дъната на траншеите задължително се подравняват с пясък до проектната кота.  

Изкопите за водопроводната мрежа ще се извършват в съответствие с линии, 

нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите ще 

бъде в съответствие с надлъжните профили, дъното на изкопите да бъде подравнено.  

Участъците с по - малка плътност, ако се срещат такива, ще бъдат изкопани и 

празнините запълнени със същия материал, с какъвто е описано, че трябва да бъде 

земното легло. Изпълнителя ще пази стените на изкопа ненарушени, като за целта 

изпълни необходимото укрепване - плътно или неплътно, съгласно дълбочината на 

изкопа, геоложката основа и предписанията в проекта.  

Изкопите ще са оградени и сигнализирани (светлинно) през нощта за избягване 

на злополуки.   

Изкопните работи ще се извършват, в съответните линии, нива, размери и 

дълбочини, както е указано в чертежите и/или в Спецификацията, или според 

нарежданията на Строителния надзор и осъществяващия авторския надзор. 

Изкопните работи в близост до съоръженията на Електроразпределителните 

дружества - кабели 20 КУ и кабели НН - ще се извършват изцяло ръчно и в 

присъствието но техен упълномощен представител. Нанесените щети на 
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Електроразпределителните дружества ще бъдат възстановявани от Изпълнителя. В 

случай, че по време на изкопните работи Изпълнителя открие непредвидени в 

проектите кабели или маркировки, незабавно да уведомим съответното 

представителство на Електроразпределителните дружества. Всички пресичания и 

приближавания до съоръжения на Електроразпределителните дружества ще се 

осъществяват съгласно съответните наредби. Изкопните работи в близост до всякакви 

кабели и съоръжения ще се изпълняват ръчно.  

Подземните комуникации които пресичат изкопа ще бъдат укрепени съгласно 

предписанията в проекта. 

 

 

 
Укрепване на кабели при изпълнение на изкопа за водопровода 
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Дъното на изкопа ще се оформя посредством ръчен изкоп, в съответствие с 

приложените в проекта напречни профили. 

Всички изкопни работи ще се извършват по такъв начин, че да причиняват най 

- малко неудобства и смущения на собствениците на имоти и парцели в близост до 

района на работа, подходи към пътища и др.  

Изпълнителят ще предостави временни решения, даващи временен подход на 

пешеходци и превозни средства, според нуждите и съгласно нарежданията на 

Строителния надзор. Изкопен материал за обратен насип ще бъде струпан по начин, 

който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни. 

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят за своя 

сметка ще набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни 

заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с изискванията на 

Възложителя, Техническата спецификация и нормативната уредба. 

Успоредно с изкопаването на участъка се извършва и укрепване на изкопа. При 

използване на инвентарни системи за укрепване („щитове“) ще се спазват изискванията 

за безопасна работа за монтаж и демонтаж. Дъното на изкопа се подравнява, като се 

отстраняват камъните. Насипва се мека почва или пясък съгласно изискванията на 

Техническата спецификация.  

Няма да се допуска извършване на земни работи със строителни машини на 

разстояние, по - малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения. 

За влизане и излизане от изкопа ще поставим стълби с широчина най - малко 

0,7 m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена. 

Преди започване на работа в изкопи с дълбочина по – голяма от 1,50м 

техническият ръководител проверява устойчивостта на откосите или укрепването. 

Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до 

автосамосвала няма да е по – малко от 1,00 до 1,15м. 

Предварително ще се отстранят едри камъни, буци, пънове и образували се 

козирки от горния ръб на откоса с оглед предотвратяване на падането им в забоя. 

Височината на откоса се определя така, че в процеса на работа да не се 

образуват козирки от почва. 

Няма да допускаме завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено 

напълването на коша и отделянето му от забоя. 

При движение по пътища стрелата на багера се поставя по надлъжната ос на 

машината и кошът се спуска на разстояние 1,0м от земята. 
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При ръчни изкопи вертикалното разстояние на междинните площадки за 

изхвърляне на изкопаната земна маса няма да е по – голямо от 1,05м., а широчината им 

няма да е по малка от 1,0м. Площадките ще са обезопасени от към изкопа най – малкото 

с бордови дъски. 

Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по 

височина ще се извършва непрекъснато, без престояване и натрупване. 

Няма да се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от 

укрепването на откосите, стъпването и ходенето по елементите, както и поставянето на 

продукти и съоръжения върху тях. 

При спускане или издигане на строителни елементи, продукти и др. в или от 

изкопа, както и при копаене с багер в дълбочина на укрепен изкоп, ще се следи за 

запазване целостта на укрепването. 

 

Изкопните работи се преустановяват при : 

• Откриване на неизвестни подземни комуникации – до получаване на 

информация и разрешение от собственика им за изместване, премостване или 

друго негово решение. 

• Поява на условия, различни от предвидените в геоложкия доклад или 

проекта по част „конструктивна“, до изпълнение на съответните предписания 

на проектантите. 

• Откриване на взривоопасни материали – до получаване на разрешение от 

съответните органи. 

Извършване на изкопни работи или други видове СМР в изкопи след 

временното им спиране, или замразяване се възобновява по нареждане на техническия 

ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и 

отстраняване на констатираните неизправности и опасности. 

Разполагането на земни маси, строителни продукти, съоръжения и др., както и 

движение на строителни машини, се допускат извън зоната на естествено срутване на 

откосите на изкопа. Разстоянието няма да е по – малко от 1,0м от горния ръб на изкопа. 

В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват  и зоната на 

естествено срутване на откосите, когато при оразмеряване  на укрепването са взети 

предвид съответните натоварвания. 
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Не се допускат : 

• Извършване на изкопни работи чрез подкопаване. 

• Преминаване и престой на хора, както и изпълнението на други видове СМР 

в обсега на действие на строителна машина. 

• Повдигане и преместване на обемисти предмети като скални късове, дървета, 

дънери, парчета от строителни елементи и др. с работната част на земекопни 

строителни машини. 

При почивка или престой земекопните машини се изтеглят (преместват) на 

разстояние, по – голямо от 2,0м от края на зоната на естествено срутване на откоса, 

като работния орган на машината се оставя опрян на терена. 

При движение или стациониране на строителни машини близо до горния ръб 

на земния откос, стъпката на ходовото колело или опората ще са извън зоната на 

естественото срутване на откоса, катосе спазва минимално допустимо разстояние от 

долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблицата : 

 

№ Видове почви Дълбочина на изкопа в метри 

1 Песъчлива  или 

чакълеста 

2,0 3,0 4,3 5,5 7,0 8,5 

2 Глинест пясък 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

3 Песъчлива 

глина 

1,0 2,0 3,0 4,0 4,7 5,5 

4 Глина, льос , 

/сух/ 

1,1 1,7 2,2 3,0 3,7 4,5 

 

При повишена влажност на почвите, посочените в таблицата разстояния се 

увеличават с 1,0м. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се 

укрепват, като се отчита конкретното натоварване. 

Не се допуска извършване на изкопни работи при наличие на почвени води, 

създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите, или укрепване, както и в 

преовлажнени , песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване. 

При извършване на изкопни работи в земни пластове , където има опасност от 

бързо проникване на вода , техническият ръководител предвижда необходимите мерки 

(включително аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работниците, в случай 

на внезапно наводняване се осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. 
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Аварийните помпи се съоръжават с резервен агрегат за захранване с 

електрически ток. Работите се възобновяват след отводняване и допълнително 

укрепване на изкопите. 

Извършване на СМР в изкопи подложени на навлажняване се допуска след 

взимане на мерки срещу обрушване на откосите (временно прекратяване на работа, 

намаляване наклона на откоса и др.) 

Не се допуска отстраняване на повреди, регулировки, смазване, слизане и 

качване от и на земекопно-транспортни машини по време на движение, както и 

използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 

При извършване на земни работи с булдозер, при прекъсване на работата, 

работния нож се спуска на терена. При извършване на ремонтни работи под него – се 

подпира върху здрави и стабилни опори. 

 

При работа с товарачни земекопни машини не се допуска : 

• машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен 

наклон; 

• да се стои под вдигнат кош; 

• да се прави завой със забит в почвата нож; 

• движение по терен с наклон по – голям от 100 /при изкачване/ и по – голям от 

250 /при спускане/ 

 

При изпълнение на неукрепени изкопи в нескални и незамръзнали почви над 

нивото на почвените води и отдалечени от подземни мрежи или съоръжения, се 

изкопават на дълбочина не по – голяма от : 

• в насипни, песъчливи и чакълести/едрозърнести/ почви – 1,00м 

• в глинести пясъци – 1,25м 

• в песъчливи глини – 1,50м 

• в особено плътни, нескални почви – 2,00м 

 

Строителните и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване 

се извършват след като техническият ръководител установи изправното и безопасно 

състояние на стените на изкопа. 
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Строителните машини, които работят на строителната площадка ще отговарят 

на изискванията на работния проект и ще са в добро техническо състояние и безопасни 

за ползване. 

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 

строителни машини се извършва под ръководството на техническият ръководител и  

отговорникът по механизацията и автотранспорта/механик/ на обекта от структурата на 

Изпълнителя. 

При работа с машини и съоръжения, които създават опасност се подават 

предупредителни сигнали от специално подготвено лице /сигналист/ според 

изискванията на Наредба №2. 

Машините за изпълнение на земни работи се допускат до работа при терени с 

наклон по – малък от допустимия, указан в инструкцията за експлоатация. 

При използване на стълби за достъп до площадка с повече работещи и 

интензивно движение, се използват отделни стълби за изкачване и слизане. Стълбите 

ще имат достатъчна якост. Ще бъдат обезопасени, правилно ще се поддържат и ще се 

използват на съответните места. 

 

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ 

 

Изпълнение на укрепени изкопи : 

• изкопи с вертикални стени и височина по – голяма от допустимата за 

неукрепени изкопи се укрепват от нивото на терена; 

• укрепителните елементи няма да са криви, корозирали, изгнили или без 

необходимата якост; 

• укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията 

на техническия ръководител от долу на горе, следвайки темпа на засипване 

на изкопа, без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в 

изкопите; 

• в случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по 

време на демонтажа на укрепването, работещите незабавно преустановяват 

работа, излизат от изкопа и уведомяват техническия ръководител. 

 

Изпълнителя ще пази стените на изкопа ненарушени, като за целта изпълни 

необходимото укрепване - плътно или неплътно, съгласно дълбочината на изкопа,  
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геоложката основа и проекта.  

 

 

 

 

Детайл на укрепване на траншейните изкопи 

 

За предотвратяване свличането на изкопните страни, спазване на условията за 

безопасни условия на труд, както и за защита на прилежащите инфраструктури, 

изкопните работи ще са съответно укрепени, както това е предвидено по проекта. 
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 Стените на изкопите ще са укрепени с неплътно или плътно укрепване в 

зависимост от почвените геоложки условия, дълбочината на изкопа и проектната 

документация.  

Задължително, плътно укрепване ще се извършва в случаите, когато изкопа е 

извършен в песъклива почва или долното ниво е в подпочвени води или мястото е 

ограничено и не позволява направата на скосени стени.  

Укрепването ще се извършва съгласно детайлите дадени в проекта. Изкопите с 

вертикални стени и дълбочина, по - голяма от допустимата за неукрепени изкопи в 

съответствие с Правилата за приемане на земни работи, ще се укрепяват от ниво терен. 

 

Типа на укрепване на изкопа в зависимост от почвените условия и дълбочината 

е посочен в долната таблица. 

 

ДАННИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ НАРЪЧНИКА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ 

 СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ОХРАНА НА ТРУДА 

ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ 
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОПА 

 И НАЧИН НА УКРЕПВАНЕ 

Почви с нормална влажност с  

изключение на ронливите 

до 3м - хоризонтално укрепване с междина 

през една дъска 

до 5м - плътно хоризонтално укрепване  

Почви с повишена влажност и ронливост 
Плътно хоризонтално и вертикално 

укрепване 

Всякакви почви при силен приток на 

подпочвени води 

Шпунтова ограда най - малко с 0,75м по - 

дълбока от изкопа 

 

Укрепяването на изпълнени по механизиран начин тесни изкопи може да се 

извършва с инвентарни укрепителни елементи (мобилно метално укрепване тип 

„боксово”), спускани от терена, като тяхното окончателно укрепване се извършва от 

работниците под прикритието на самите укрепителни елементи. Монтирането на 

модулите ще се извършва с кран и с багер там, където няма достъп за кран. 

Оформянето на изкопа до проектната кота ще се извършва ръчно. Технологично ще се 

монтират по няколко секции, след което ще се изпълни подложка от пясък 10см и 

положат тръбите. Преместването на модулите ще се извърши след засипването на 

тръбите с пясък 30 см над теме тръба. 
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Забранява се слизането на работниците в изкопа, преди спускането на 

укрепителните елементи. Работите с укрепителните елементи ще се извършват 

съгласно утвърдена инструкция по безопасността и хигиената на труда и 

противопожарната охрана за тези работи. 

 

 

Укрепване на изкоп със стоманени инвентарни щитове 

 

Обшивката на укрепяването на изкопа ще излиза над нивото на терена не по -

малко от 0,15 м. Укрепяването на тесни изкопи с дълбочина до 5 м ще се изпълнява по 

типови проекти или технологични карти, а над 5 м (ако има такива) - по проекти, 

изготвени от проектанта. 

Забранява се устройването на работни площадки в изкопи чрез използване на 

елементи от укрепяването, стъпването и ходенето по тях, както и поставянето на уреди, 

съоръжения, строителни материали и други върху тях. При спускане или издигане на 

строителни елементи, материали и други в или от изкопи, както и при копаене с багер с 

грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп, ще се пази устойчивостта на 

укрепяването. 

Демонтирането на укрепяването на изкопите се извършва по нареждане и 

указания на техническия ръководител - следвайки темпа на засипване на изкопа, като 

броят на едновременно демонтираните хоризонтални дъски на плътната обшивка няма 

да  надвишава 3 броя. 

При свличане на почва или при поява на други опасни условия по време на 

демонтирането на укрепването, работниците ще преустановят незабавно работата, ще 
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излязат от изкопите и ще уведомяват техническия ръководител. Ако демонтирането на 

укрепването продължава да създава опасност за работниците и за съоръженията в 

изкопите, укрепването може да бъде изоставено и засипано, ако е невъзможно 

безопасното му демонтиране. 

 

ВОДОПОНИЖАВАНЕ НА ПОДПОЧВЕНИ И ОТВЕЖДАНЕ НА 

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

(Мероприятия, свързани със съществуващи повърхностни води и подземни 

водни потоци ако има такива). 

 

На териториите на строителните площадка могат да се появят затруднения от 

наводняване с води от повърхностен характер при случаи на поройни дъждове, или 

продължителни напоителни валежи. За предпазването на повреда на започнатите, или 

извършени строителни дейности се предвиждат превантивни мерки с изграждане на 

охранителни канавки около изкопите за отвеждане на повърхностните води. За 

отстраняването на попадналите в изкопите дъждовни води към необходимите 

строителни машини на обекта са предвидени дренажни подвижни помпи, които при 

необходимост ще изпомпват водите директно от изкопите. 

Изпълнителят е предвидил оборудването, с което при необходимост да се 

осигури изкопите и строителството да се извършват на сухо. Изпълнителят носи 

отговорност за спазването на всички местни разпоредби по отношение на тази работа. 

Отводняването ще включва отклоняването, събирането и отбиването на всички 

повърхностни потоци от работния участък; отбиването или изпомпването на 

подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи условия. 

Преди започване на отводнителните действия Изпълнителят, Възложителят и 

Инженера ще извършат съвместна проверка на състоянието на съществуващите 

съоръжения в близост до работната площадка.  

 

Поддържане на изкопите сухи при изпълнение на работите 

 

Освен ако няма някакви специални нареждания, дадени от Инженера/Надзора, 

по преценка на Техническия ръковотител на строителния обект Изпълнителя предпазва 

изкопите от вода така, че работите да могат ще бъдат извършени в сухи условия. 

Методът, който ще бъде използван за дрениране на водата от изкопа е отговорност на 
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Изпълнителя и той ще бъде представен на Строителния надзор за становище, когато 

става въпрос за стабилността на земната повърхност.  

Около горния ръб на изкопа ще бъде  изграден отводнителен канал, който да 

събира повърхностните води и ще ги отвежда на достатъчно разстояние от изкопите. 

Характерни източници на вода или дори единични потоци ще бъдат 

прекъснати или отклонени в точките им на изтичане. Мерките, които ще  бъдат 

използвани за тази цел няма да водят до ерозия на почвата или слягане. 

По време на изпълнение на работите Изпълнителя ще внимава изхвърлянето на 

изкопани маси и движението на машини не причинява свлачища в изкопите. 

Ако поради разположението на площадката, особено в случай на положени в 

земята конструкции, водата не може ще бъде отстранена гравитачно, тя ще бъде 

събрана във водосборна яма, от където ще бъде изпомпана.  

Ще се вземат всички предпазни мерки, за да се избегне отмиване на фините 

частици. Особено внимание ще бъде отделено на предпазните мерки, които ще се 

вземат, за да се избегне последиците върху съществуващите конструкции от спадането 

на водното ниво (стабилност, отмиване на фини частици  и т.н.). 

 

ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ И ПЯСЪЧНА ЗАСИПКА ОКОЛО 

ТРЪБИ 

 

 

 

По цялата дължина на проектираните водопроводни участъци е предвидена 

пясъчна подложка – 10 см. под самата ПЕВП тръба и 10 см. от страни и над тръбата. 
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Целта е да не бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на 

тръбите върху дъното на изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка 

увеличава товароносимостта на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни 

товари. Изпълнението й е абсолютно задължително.  

На местата, в които са предвидени фланцови съединения или заварки под 

тръбите ще се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м., дълбочина 0,25м. и ширина 

според ширината на траншеята. Ямките ще се изкопават непосредствено преди 

полагането на тръбите. След оформяне на траншеята и подложката се полагат и 

изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази 

засипка се извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. Останалата част от траншеята 

се засипва механизирано с материал от изкопа и механизирано се уплътнява на 

пластове. 

Изграждането на правилно легло под и около страните на тръбите е основна 

операция при изграждането на водопроводните клонове.  Дъното на изкопа ще се 

подравни до проектното ниво. Пласт от чист пясък с дебелина 10 см за PЕ тръбите ще 

бъде положен и заравнен. Трамбоването ще се прилага както под тръбата така и до 

тръбата. Операциите по уплътняването да бъдат изпълнени внимателно и до пълното 

улътняване, като ще продължат и 30 см над темето на тръбите. 

Тестовете за уплътнение на пясъчната подложка ще се извършат в съответствие 

с препоръките на Строителния надзор. След завършване на изкопните работи и 

полагането и уплътняването на пясъчната подложката Изпълнителят ще уведоми 

Строителния надзор и ще иска инспекция и одобрение за стартиране на следващите 

видове работи – полагане на тръбите върху одобрената пясъчна подложка. Няма да се 

полагат тръбите, докато Строителният надзор не одобри дълбочината на изкопа и 

дебелината , нивото и уплътнението на пясъчното легло.  

Ако се спира работата - цялостно или само в даден участък, и изкопът трябва 

да остане открит за 10 или повече работни дни, то по заповед на Строителния надзор 

Изпълнителят ще запълни този изкоп или част от него. Такъв участък или част от него 

няма да се отваря отново, докато Изпълнителят не е готов да премине към монтирането 

на тръбите.  

Когато изкопния материал временно се съхранява върху тревни площи, то след 

завършване на работата те ще бъдат възстановени в първоначалното си състояние. 
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МОНТАЖ НА HDPE ВОДОПРОВОДНИИ ТРЪБИ 

 

 

 

За външната водоснабдителна мрежа на с.Тича ще се използват тръби от 

полиетилен висола плътност (ПЕВП). 

Доставените тръби ПЕВП задължително ще отговарят на западно европейските 

стандарти – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях, цитирани в, техническата 

спецификация, работните чертежи и записки.  и ще притежават сертификат за качество 

по ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването. 

Производителят на тръбите ще притежава собствена система за управление на 

качеството в съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалент, гарантираща постоянно 

качество на изделията.  

При полагане ще се спазват инструкциите на съответния производител.  

Тръбите ще имат следната маркировка:  

- Размер на тръбите  

- Клас на налягане; клас на коравината  

- Дължина  

- Партиден номер  

- Име или търговска марка 
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Външните водоснабдителни водопроводи се предвижда да се изпълнят от 

полиетиленови тръби - висока плътност издържащи на номинално налягане PN10; PN16 

или PN20 съгласно надлъжния профил на проектната документация.  

Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) ще са годни за 

електрозаваряване и за челно заваряване.  

Тръбите, от които ще се изпълнява водопровода ще са придружени от :  

• Санитарно разрешение от МЗ;  

• Становище от националния център по хигиена;  

• Сертификат за безвредност;  

• Сертификат за нетоксичност;  

• Анализни протоколи;  

• Техническа характеристика по химическа структура и технологични 

параметри;  

• Каталози с производствени характеристики и параметри и др. 

 

Полагане на тръбите : 

 

Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода се 

преглеждат внимателно, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че 

при транспортирането и в товаро - разтоварните работи не са повредени. За тази цел се 

почистват от прах и кал.  

Проверява се дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или 

чужди тела. За избягване на това ще се затапват предварително несвързаните части. 

След като е извършено свързването на тръбите и фасонните части се пристъпва към 

оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, разположени 

по протежение на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без 

той да търпи удари, притискане, деформиране.  

За тръби с малък диаметър и плитък изкоп е възможно ръчно полагане. 

Евентуалната апаратура, включена в тръбопровода, няма да упражнява никакви 

въздействия върху тръбите. 

Дълбочина на полагане : Водопроводните тръби ще се полага на дълбочина 

посочена в надлжния профил.  

Ширината на изкопа ще бъде достатъчна‚ за да позволи правилното 

разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако 
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се извършва на място. Дъното на изкопа ще бъде здраво и изпълнено според проекта. 

Преди полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пресят пясък‚ с дебелина най–

малко 10 см. 

Тръбите и фасонните части ще бъдат разположени по продължение на трасето‚ 

без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се указва с пилони и се означават 

местата на фасонните части‚ според проекта.  

Тръбите и фасонните части ще бъдат наредени близо до изкопа‚ като се 

внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на 

фасонните части да отговарят на проекта Монтирането на тръбопровода може да се 

извърши извън изкопа и поставянето му да се направи с помощта на подходяща 

механизация. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода‚ тръбите и 

фитингите ще бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в 

краищата си‚ тръбите ще бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Арматурите‚ 

включени в тракта‚ ще бъдат разположени по начин‚ който гарантира‚ че няма да 

упражняват усилия върху тръбите. 

 

Монтаж на тръби за водопровода (HDPE) 

 

Тръбите щe се разтоварят по трасето на готовия изкоп на определени участъци, 

след което се пристъпва към полагането им в изкопа върху предварително положената 

пясъчна подложка. Присъединяване на отделните тръби се осъществява с челна 

заварка.  Полага се детекторна лента с медни проводници над темето на тръби, а след 

основното засипване и преди окончателното възстановяване на горната повърхност на 

изкопа, в който е положен водопроводът, се поставя сигнална лента с надпис 

„Внимание водопровод“ за обозначаване и предпазване на водопровода. Сигналната 

лента се поставя на дълбочина 50 см в изкопа в съответствие Наредба 8 за Правила и 

норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – Член 6 

ал. 4..  

Няма да се  позволява да се зарие какъвто и да е подземен провод, ако не е 

поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано 

поставянето на лентата с акт за “скрити работи” Акт Обр.12. 
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Детекторна лента с две метални нишки 

 

 

Сигнална лента „Внимание водопровод“ 

 

Полагането на тръбите ще става в изкопи, съгласно посочените детайли: с 

откоси и укрепване по основното трасе съгласно проекта. Изкопната земна маса ще се 

извозва на депо, посочено от общинската администрация.  

 

Съединения нa HDPE тръби и фасонни части 

 

Системите за свързване между тръбите и между тръбите и фитингите PEHD са: 
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• Съединения чрез заварка  

• Съединения чрез механично свързване  

• Съединения чрез фланци  

 

Челно заваряване на ПЕВП тръби и фасонни части с топъл елемент 

 

 

 

Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚ който е преминал през курс 

в специализиран институт или при производителя на машини за заваряване. 

 Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да гарантира минимална 

възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚ която е защитена от 

запрашаване‚ от вятър‚ валежи.  

Свързващите повърхности се изравняват чрез фреза и последваща натискова 

сила се изравняват към нагревателния елемент и затоплят. След отстраняване на 

нагревателния елемент съединителните части, които трябва да се свържат се притискат 

една в друга с определена натискова сила, кореспондираща с класа ПЕ (виж нива 

SDR/S изписани върху тръбата или фитинга), без допълнителни материали.  

По време на охлаждането, натиска върху вече заварените краища продължава, 

отново съгласно класа ПЕ. Не са позволени мерки за ускорено охлаждане на заварените 

части.  



Page 481 от 666 

 

Чрез метода на челното заваряване с нагревателни плочи се получава 

хомогеннен материал от ПЕ без допълнително използване на материал за заваряването.  

Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от 

алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с антизалепващи покрития. 

Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично 

регулиране на температурата.  

Преди да се извършат операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират 

всички тръби до температурата на средата. Челата на заготовките ще бъдат подготвени 

за челна заварка като се отрязват с подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат 

ръчни за малките диаметри и електрически за големите‚ и за по – големи дебелини на 

стените; последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на 

материала. Челата‚ така подготвени‚ няма да се пипат с ръце, ако това се случи ще 

бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител. Двете части 

за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша‚ свързани с общата 

система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху контактните 

повърхности. Термоелементът се вмъква между челата‚ които се притискат върху 

неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние‚ като образува 

лека подутина.  

След предвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат 

едно в друго с усилие‚ докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката 

няма да се размества‚ докато зоната на шева не се охлади естествено до температура 

около 60ºС. 

 

 

разрез на заварена тръба 
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При челното заваряване с топъл елемент повърхностите за свързване се 

допират под налягане до топъл елемент (притискане), след това с намалено налягане се 

нагряват до зададената температура на заваряване (нагряване) и след отстраняване на 

топлия елемент (смяна) отново под налягане се съединяват (съединяване). Следва 

охлаждане на готовата заварка. 

 

 

 

 

Подготовка за заваряване 

 

Всички заварки ще се извършват с машини и уреди, които отговарят на 

съответните изисквания. Апаратурите за заваряване са с различен обхват и се избират в 

зависимост от диаметъра на заваряваните тръби или свързващи части. Преди започване 

на заваръчни работи се проверява необходимата за заваряването температура на топлия 

елемент. Това става с контактен термометър за измерване на повърхностна 

температура. Контролното измерване се извършва на мястото на топлия елемент, което 
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ще контактува с другата повърхност за заваряване. За да се получи термично 

равновесие, топлият елемент ще се използва най - рано 10 минути след достигане на 

зададената температура. За постигане на оптимални заварки, топлият елемент 

внимателно се почиства преди всяка заварка. Специалното покритие на топлия елемент 

в работната му област следва да не е повредено или надраскано. 

 

Тръбите и свързващите части преди затягането им в машината се изравняват 

аксиално. 

 

 

 

Заедно с проверката на ширината на процепа се контролира и разместването. 

Разместването на повърхностите за съединяване една към друга не бива да превишава  

външната страна на тръбата допустимия размер от 0,1 х дебелината на стената. 

Необработени заваръчни повърхности се пазят от зацапване Попаднали в 

тръбата остатъци от рязане или обработка се отстраняват. 

 

Нагряване 

 

За нагряването повърхностите са допрени с малко налягане до топлия елемент. 

За целта налягането се намалява до почти нула (< 0.01 N/mm2). При нагряването 

топлината навлиза в повърхностите за заваряване и ги загрява до температура на 

заваряване 
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Притискане 

 

Температурите на топлия елемент за материал РЕ са в рамките на 200 - 220°С. 

По правило важи, че при по - малки дебелини на стените се цели да се достигне горната 

граница, а при по - големи дебелини на стените - долната граница на този температурен 

диапазон. 

При процеса на притискане повърхностите за заваряване се притискат толкова 

дълго до топлия елемент, докато се образува изплискване на материала. Притискането е 

приключено, когато височината на изплискването е достигнала изискваните стойности 

по цялата обиколка на тръбата. Височината на изплискването служи за индикатор на 

това, че свързващите повърхности са равномерно и правилно лежащи към топлия 

елемент. 

 

Смяна 

 

След достигнатото зададено време за нагряване повърхностите за заваряване се 

отделят от топлия елемент. Последният внимателно се изважда, без да се повредят или 

замърсят нагретите повърхности за съединяване. След това повърхностите за 

заваряване се придвижат една към друга до почти пълно докосване. Времето за смяна е 

възможно най - кратко, тъй като в противен случай пластифицираните повърхности 

могат да изстинат. В последствие правилното изпълнение на този процес е и 

предпоставка за доброто качество на заваръчния шев. 

 

Съединяване 

 

Повърхностите за заваряване се срещнат при скорост почти равна на нула. 

 Необходимото налягане за съединяване по възможност се изгражда линейно 

покачващо се. 

 

Охлаждане 
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Налягането за съединяване по време на охлаждането се запазва. Монтаж или 

последваща обработка се извършват едва след пълно охлаждане на тръбите и заварките. 

Недопустими са мерки за ускорено охлаждане на заваряваните части. 

След съединяването по цялата обиколка на тръбата се е получил т.нар. двоен 

шев. Образуването на шева дава ориентир за равномерността на заварките. Различни 

образувания на шева могат да се обусловят с различно по вид поведение на втечняване 

на материалите, които се свързват. Една заварка се счита за успешна, дори и когато 

това води до несиметричност на заваръчните шевове. „К" винаги трябва да е по-голямо 

от 0. 

 

Графично изразяване на последоватлността на заваряване : 
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Общи изисквания и подготовка преди заваряване 

 

Качеството на заваръчните съединения зависи от качеството на работа на 

заварчика, от подходящо избраните за целта машини и приспособления, както и 

спазването на съответно валидните наредби за заваряване. 

Заваръчните работи винаги ще се извършват под компетентен и професионален 

надзор. Ще се води заваръчен дневник. Данните ще се документират под формата на 

протоколи от заваряването или ще се записват на съответно подходящи носители. 

Всеки заварчик ще е обучен и ще има валиден документ за извършване на този 

вид дейност. 

Напрежения, които могат да се появят от разлики в температурата, ще се 

сведат до минимум чрез подходящи мерки. 

Областта на заваряване се предпазва от неблагоприятни условия на околната 

среда (например влажност и температури под 0°С). Когато чрез подходящи действия 

(например предварително затопляне, поставяне на палатка, загряване) се гарантира, че 

е налице подходяща за заваряване температура, тогава може да се заварява и при 

произволна температура на външната среда. В случай на нужда може да се наложи 

направата на предварителни пробни заварки при съответните условия. 

Ако материалът вследствие на слънчевите лъчи е неравномерно затоплен, то 

областта на заваряване своевременно се покрива, за да се гарантира изравняване на 

температурите. По време на заваръчния процес се избягва охлаждане вследствие на 

въздушно течение. При заваряване на тръби краищата на тръбите допълнително се 

затварят. 

Свързващите части на елементите, които ще се заваряват, ще са проверени за 

наличие на увреждания и замърсявания (например прах, масла, остатъци от материал 

при рязане и т.н.). 

При заваряване на големи размери тръби, с цел улесняване на работата, 

заваряването на тръбите ще се прави извън тръбния изкоп чрез стационарна машина за 

заваряване, като тръбата се издърпва след всяка заварка. При по - малки диаметри на 

положени по дължината на трасето тръби, машината за заваряване се пренася до 

съответните места за свързване. 

Ако по време на монтажа има опасност от изплаване на тръбопроводите, ще 

бъде предвидено натоварване и укрепване. 
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Страничната и основната обратна засипка ще бъдат извършени тогава, когато 

тръбните връзки са изпитани са в състояние да поемат натоварванията. 

До провеждане на изпитване под налягане всички заваръчни съединения ще са 

напълно изстинали (по правило 1 час след последната заварка). Изпитването под 

налягане се провежда съгласно валидните национални наредби.  

По време на самото изпитване тръбопроводът се предпазва от промяна в 

температурата на околната среда (например от слънчево греене).  

 

Проблеми възникващи при челното заваряване и вероятни причини 

 

Проблеми възникващи при челното 

заваряване 

Вероятни причини 

Шевовете са твърде широки Прегряване, (прилагане на свръх натиск) 

Разстоянието между шевовете е твърде 

голямо 

Прекален натиск при нагряване,  

недостатъчно нагряване 

Горната част на шевовете е твърде права Силен натиск при съединяване, силно 

нагряване 

Не се формира шевова връзка около 

тръбата 

Разминаване на повърхностите при 

изравняване, дефектен нагряващ елемент 

Шевовете са твърде малки Недостатъчно нагряване , недостатъчен 

натиск при свързване 

Шевовете не припокриват обиколката на 

тръбата по външната повърхност 

Височината на процепа е твърде ниска; 

Недостатъчно нагряване,  

недостатъчен натиск при свързване; 

Процепът е твърде голям; 

Недостатъчно нагряване и силен натиск 

при съединяване 

Шевовете са твърде големи Прекомерно нагряване 

Външния ръб на шевовете е квадратен Прилагане на натиск при нагряване 

Груба повърхност около шевовете Въглеводородно (почвено) замърсяване 

 

 

Правилно заваряване 
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Свръх налягане и малка ширина на шева 

 

 

Цепнатина по повърхността на заварката,  

слабо нагряване или продължително време при смяна 

 

 

Различно време на нагряване и/или  

различна температура на нагряване 

 

 

Слаб натиск и малка дължина на шева 
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Електродифузно заваряване на HDPE тръби и фасонни части 

 

 
Електродифузна заварка 

 

 

Електродифузното заваряване се осъчествява чрез електромуфи или 

електрозаваряеми фитинги (колена, трийници, намалители и др.).  

При заваряването с електросъпротивителен проводник тръбата и свързващия 

елемент се нагряват с помощта на съпротивителни проводници, включени към 

електрическо напрежение. Съпротивителните проводници са вградени в свързващия 

елемент и остават в завареното съединение.   

Свързващите повърхности (повърхността на тръбата и вътрешната страна на 

муфата) се загряват с помощта на електрически ток до температура за заваряване 

посредством намиращите се в муфата съпротивителни жички и се заваряват.  

 

Фасонни части на електродифузна заварка : 
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електромуфа за PE тръби 

 

 

 

Тройник за електродифузна заварка 

 

 

 

Коляно за електродифузна заварка 
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Ел. заваряема водовземна скоба 

 

 

Намалител на електродифузна заварка 

 

Заварката се извършва с един само за тази цел заваръчен апарат. Подаването на 

напрежение към фитинга, както и предписаните времена на заваряване се регистрират 

чрез баркода на свързващия елемент или кодовата карта на специални заваръчни 

автомати и се обработват допълнително. При този напълно автоматизиран процес на 

заваряване температурните влияния се регистрират автоматично от регулиращия 

прибор и се вземат предвид. При повечето заваръчни машини параметрите на целия 

заваръчен процес се регистрират автоматично и може по - късно да се разпечатат. Освен 

това ще се имат предвид указанията за извършване на заваряването съгласно DVS 2207 

T1. Тази техника е подходяща специално при полагането на тръбопроводи с малък 

диаметър, при ремонти или при тесни места /например в шахти, където не може да се 

работи с машина за челна заварка/. Областта на заваряване се предпазва от 

неблагоприятни условия на околната среда като дъжд, сняг, интензивно слънчево 

греене или вятър.  

Електродифузно заваряване е много предпочитан, лесен и сигурен метод за  

инсталиране на тръби в много тесни изкопи и за кратко време. 
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Съединения чрез механично свързване  

 

Метода „Бърза механична връзка” може да се използва за тръби с малки 

диаметри. Механичното съединяване на ПЕВП тръбите се постига чрез подходящи 

механични фитинги, изготвени от различни материали - пластмаса и метал и са два 

типа: 

- фитинги за многократно ползване, които могат да бъдат снемани от тръбата и 

използвани отново; 

- трайно монтирани фитинги, които не могат да бъдат снемани от тръбата. 

При полагането на съединените вече ПЕВП тръби се спазват изискванията за 

безопасна работа. 

 

 

съединения за „бърза механична връзка“ 

 

Съединения на тръби и фасонни части чрез фланци 

 

Тръби от РЕ и тръбопроводни части могат да се свързват и посредством фланци 

или винтови съединения. 

За фланшови съединения могат да се използват т.нар. свободни фланци със 

стоманена вложка за предфланшови връзки, свободни фланци със стоманена вложка за 

фланшови адаптори, глухи фланци и т.н. 
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      свободен фланец                                глух фланец                  ПЕВП предфланшова връзка 

 

Най - често фланците се използват в комбинация с предфланшови връзки. 

При работа с фланшови съединения ще се спазват някои изисквания с цел 

постигане на максимално качество на връзката. 

Преди затягане на болтовете, уплътнителните повърхности се изравняват 

паралелно една към друга и се прилепват плътно към уплътнението. Ще се избягва 

придърпването на фланшовото съединения с възникващото от това напрежение на 

опън. Свързващите болтове ще бъдат равномерно затегнати на кръст с помощта на 

динамометричен ключ. 

 

Технология на изпълнение на фланшови връзки 

 

 

фланшово съединение 

 

• Уверяваме се, че лицевите части на фланците са почистени и върху тях няма 

мръсотия или чужди частици. 

• Могат да бъдат вкарани локализиращи болтове за да се подсигури 

позиционирането на уплътнителя към лицевата част на фланеца. 
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• Ще ползваме гумени уплътнители с размери, които да съответстват на 

фланцовото провъртане. 

• Смазваме резбата на болтовете и на всички съответстващи повърхности и 

фланци, като ползвате подходящ лубрикант. 

• Поставяме уплътнителя върху локализиращите болтове. 

• Добавяме съединителния фланец към болтовете. 

• Затягаме четирите локализиращи болта в реда, показан на фигурата по - долу, за 

да обезопаси съединителния фланец. 

• Вкарваме оставащите болтове един по един и затягаме диаметрално 

срещуположните болтове към препоръчителните гайки с регулируем момент. 

• Затягаме болтовете. Ако е необходимо затягаме ги отново преди тестването за 

налягане. 

За размери, които имат 12 болта или повече, се препоръчва двама работници да 

работят едновременно върху диаметрално - срещуположните болтове. Всеки работник 

затяга първата гайка в първия квадрант, после гайката във втория квадрант, връща се на 

втората гайка във втория квадрант и т.н. (Виж диаграмата за 12 или повече болта). 

 

 
 

           Диаграма: 4 болта,                             8 болта                                     12 болта или повече  

(Първи, Втори, Трети и Четвърти квадрант) 

 

УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА (ОПОРНИ БЕТОНОВИ БЛОКОВЕ)  

 

В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците са предвидени 

бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното налягане 

в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям 

към по-малък диаметър и заглушките). Бетоновите опорни блокове служат за 
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предпазване на водопровода в чупките от хидравличен удар. Бетоновите блокове ще се 

изливат върху твърда почва и фитингите ще се закрепят върху тях. Опорните блокове 

ще бъдат изпълнени от бетон Б15. Размерите на опорните блокове са съобразени с 

налягането в съответната точка. Няма да се забетонират фланци и заварки. Опорните 

блокове ще се изливат плътно до терена - дъно и стена на изкопа.  

 

Опорните блокове ще изпълним съгласно проекта по следните схеми : 

Схема на опорен блок при намалител :  

 

 

 

Схема на опорен блок при дъга 900 : 
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Схема на опорен блок при тройник : 

 

 

 

 

Схема на опорен блок при заглушка : 

 

 

 

Схема на опорен блок при дъга 450 : 
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В участъците от водопровода с големи теренни наклони (над 300) ще изпълниме 

опорни бетонови блокове , укрепващи тръбопровода.  Тези опорни блокове ще са с 

размери 140/60/30см ще изпълним от бетон В10. Разстоянието между тях зависи от 

наклона на терена и ще бъде съгласно проектната документация. При обичайна 

широчина на на изкопа за водопровода от 80 см. в зоната на опорните блокове изкопът 

ще бъде уширен и учълбочен, така че да може блоковете да се изпълнят със широчина 

140см и височина 60 см. Зоната на уширението около опорния бетонов блок ще бъде 

запълнена с уплътнен пресят пясък. 

 

Опорните блокове при наклон на терена над 300 ще изпълним съгласно следната 

схема : 

 

 

План на опорен блок при наклон на терена над 300 
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Разрези на опорен блок при наклон на терена над 300 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА 

ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ПРЕПЯТСТВИЯ 

ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ 

 

 

Местоположение на безтраншейното преминаване на водопровода под път в стоманена обсадна 

тръба 
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Съгласно проекта за обект : „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа 

и нов напорен резервоар с. Тича, община Котел” водопровода преминава под път (в 

участъка между т.82 и т.83 от надлъжния профил) в стоманена обсадна тръба FF 

D219х6 – 12м. Преминаването под пътя със стоманената обсадна тръба ще изпълним по 

безизкопна технология чрез хоризонтално сондиране. В стоманената обсадна тръба 

D219х6 ще бъде положена водопроводната тръба ПЕВП DN110. 

Преминаването под пътя със стоманена обсадна тръба ще изпълним по следния 

детайл съгласно технологията описана по – долу : 
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Детайл на безизкопно преминаване на водопровода под път в стоманена обсадна тръба  

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА 

ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ПРЕПЯТСТВИЯ 

ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ 

 

 

 

Прилагането на метода позволява свободното преминаване на транспортните 

средства. При полагане на проводите по безизкопен способ, Изпълнителя ще се 

съобразява с Европейска норма EN 12889, указанията на Проектанта и 

Инженера/Надзора, както и препоръките на производителя. Преминаванията ще се 

изпълняват чрез безизкопна технология, изпълнена по следния начин: 

Методът за хоризонтално сондиране с използването на пробиваща бургия и 

обсадна тръба е вариант за безизкопна работа. Тази технология позволява полагането 

на подземни тръбопроводи, под естествени прегради (реки, езера, паркове и др.) или 

изкуствени (пътища и магистрали, кръстовища, канали, железопътни линии, сгради и 

др.), независимо от естеството на терена.  

В сравнение с традиционното изкопно полагане, разходите за оборудване, 

транспорт на материалите и работниците са намалени до минимум.  
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Основният метод при хоризонталното сондиране със стоманена обсадна тръба се 

състои от избутването на една защитна и изкопна тръба, едновременно с извличането 

на земната маса на повърхността, посредством пробиваща глава и шнек. Въртящата 

пробивна глава пробива терена, а шнека изкарва материала, след което тръбите се 

вкарват в сондажа. Металните тръби изпълнени на участъци се свързват на място, чрез 

заварка, в зависимост от напредването на сондирането. Хоризонталната къртица с 

бургия е едно технологично оборудване сравнително просто, задействано в повечето 

случаи по хидравличен начин.  

Хоризонталната къртица се състои от следните основни части:  

• пробиваща глава (бургия),  

• шнек за извличане (безконечен болт),  

• шаси (количка) на машината,  

• въртящ механизъм на бургията и на шнека,  

• механизъм за придвижване и система за управление.  

Същите работят по метода на сухото въртящо пробиване, чрез линейно въртене 

и придвижване на бургията, която пробива и избутва сондираната земя към шнека за 

извличане на земната маса. 
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Механизмът за въртене развива въртящ момент от 500÷100 000 Nm и се състои 

от хидравличен двигател, който задвижва шнека, предвиден в предната си част с 

пробиваща глава, посредством редуктор. Двигателят и редуктора са фиксирани за една 

количка (сондажна шейна), която се плъзга по напречните профили на насочващата 

рамка. На количката е фиксиран и избутващият пръстен, чрез когото се предава 

движението в аванс на защитната тръба. 

Механизмът за придвижване на бургията и на тръбата има два цилиндъра, чиито 

пръти са фиксирани за количката, а тялото се подпира за насочващата рамка 

посредством устройството за блокиране. Придвижването се прави едновременно чрез 

задействането на хидровличните цилиндри.  

Надзорът и контрола на действие на къртицата се осъществява посредством 

команден пулт, отстрани или на един стол разположен върху количката. 

Насочващата рамка е изградена от метални профили, които са предвидени с 

дупки и болтове за фиксиране към земята, като осигурява по този начин една добра 

стабилност. 

Пробиващата глава има ролята да пробива почвата и да улесни преминаването и 

центрирането на шнека. Пробиващите глави се различават в зависимост от естеството 

на пробивания терен, материала от който са направени и производствената технология 

използвана от завода производител. Най - използваните видове са винтовите глави с 

глава под формата на длето или разцепена, като тези с разцепената глава са 

предпочитани особено при големите диаметри (над 600 мм). Основните режещи органи 
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на главата са ножовете, чиито форми и размери оказват влияние върху ефикасността на 

режещия процес. Могат да се използват три вида форми на ножовете, и по-точно: 

ножове с право рязане, ножове предвидени със зъбци и ножове с непрекъснато режене, 

под формата на длето.  

Приспособяването на режещата глава към характеристиките на терена ще 

вземем предвид следните препоръки: 

- ножовете с право рязане се използват за средни и леки терени, сравнително 

хомогенни (мек терен); 

- ножовете с карбидни резци се използват за по-трудни и нехомогенни терени 

(твърди терени); 

- ножовете с непрекъснато рязане от карбид, под формата на длето, се използват 

за тежки, нехомогенни терени и в трудни работни условия (абразивни терени). 

Шнека с или без инжекция, е предвиден с непрекъснат винт, с дебелина от 4÷16 

мм, и е съставен от участъци с дължина от 1÷3 м и диаметри от 30÷1580 мм, лесно за 

свързване между тях с хексагон 32÷180 и има пробивна глава монтирана в края на 

участъка. Чрез прибавянето на определен брой участъци се осигури желаната дължина 

на пробиване. 

Процеса на работа на хоризонталните къртици с бургия се осъществява по 

следният начин: 

Пробиващата глава влиза първа в почвата, като прави съответната дупка за 

преминаването на тялото на бургията, след което процеса на работа се разделя на 

следните етапи: рязане на тънките пластове почва от страна на ножовете на бургията, 

избутването на нарязаната и раздробена пръст на повърхността на спиралата на шнека 

и извеждането на пръстта от шнека на повърхността. Нарязаната почва се придвижва 

във въртящото движение, поради силата на триене между тях и повърхността на винта 

на шнека, както и наклонеността на тази повърхност спрямо вертикалния план. Под 

въздействието на центробежната сила, частиците почва, въртящи се заедно с шнека, са 

пресовани до страните на тръбопровода, факт който води до появата на триеща сила, 

която спира въртенето на почвата, помагайки за неговото придвиждане напред. При 

всяко въртене на пробиващата глава, почвата е избутана от винта на шнека на 

разстояние равно на стъпката на винта. По този начин, почвата която е между 

спиралите на шнека се придвижва чрез плъзгане по продължение на тръбата. 

За задействане се използват независими хидравлични централи, задвижвани от 

термични двигатели. Всяка къртица се обслужва от добре определена централа, което 
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позволява максимална експлоатация на нейното изпълнение. Това настройва 

непрекъснато изпълнението на хидравличната група при изискванията определени от 

изкопната съпротива. Съвкупността от хидравлични централи са произведени в 

съответствие с нормите по отношение на шумните емисии, което позволява да бъдат 

използвани без проблем в градската среда. Хидравличният резервоар и охладителната 

система са предназначени за ефикасността на топлообменника, така че хидравличното 

масло да бъде винаги с подходяща температура и вискозитет. Електронната система за 

мониторинг на работата следи постоянно нивото на маслото, температурата и 

охладителната течност. 

Етапите за изпълнение на тръбопроводи чрез хоризонтално пробиване със 

защитена тръба са следните: 

• регулиране на дълбочината на работната шахта на около 30 см. спрямо 

горната част на стоманената тръба; тази дълбочина позволява извършването на 

настройката във височина и осигуряването на по-нататъшен негов контрол, 

осъществяването на заварката по външната част на тръбата и временното складиране на 

извлечената земна маса; 

• поставяне на място на къртицата в работната точка; 

• позициониране, съответно аксиално и напречно регулиране; 

• поставяне на къртицата на първия участък от тръбата (максимум 6 м 

дължина), която има във вътрешната част шнека за извличане; контрол и реглаж на 

неговата позиция; 

• монтиране в предната част на шнека на пробивната глава избрана в 

съответствие с вида на терена; 

• избутване на първата тръба едновременно с извличането на материала; 

• поставяне на място на втората тръба; контрол, изравняване и регулиране 

на нейната позиция;  

• заваряване на втората тръба като продължение на първата; 

• избутване на втората тръба; 

• действието се повтаря колкото пъти е необходимо, докато не се избута и 

последният участък; 

• изтегляне на шнека; проверка дали тръбата е чиста; 

• изрязване на желаната дължина на последния участък от тръбата; 

• изваждане на къртицата. 
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За осигуряване на прецизност, по време на осъществяване на дейностите ще се 

вземат в предвид следните мерки: 

• трасиране на краищата на сондажа; 

• осъществяване на дейности по нивелиране; определяне на профила и 

изчисляване на наклона; 

• регулиране на дъното на леглото за полагане на къртицата при 

подравняване и под наклон; 

• позициониране на къртицата: долу на подпорите, зад рамката за 

избутване и на страниците; позиционирането в три размера позволява общото 

поддържане на къртицата по време на работа и ограничаването до максимум на 

корекциите по време на пробиването;  

• постоянен контрол на позиционирането и на регулирането на 

съвкупността къртица - тръба, по време на пробиването на първия участък от 

тръбопровода, защото той служи за насочването на следващите участъци; 

• подравняване на всяка тръба с предходната и свързването и чрез 

заваряване; 

• след изтегляне на шнека се извършва визуален контрол във вътрешността 

на тръбата, която трябва да бъде чиста; 

• Монтаж на дистанционери на тръбата, която ще преминава през 

обсадната тръба. Целта на дистанционерите е да фиксират тръбопровода с желания 

наклон в участъка преминаващ през обсадната тръба; 

• Изолиране между тръбопровода и обсадната тръба в краищата с цел 

предотвратяване на възможността в обсадната тръба да попаднат замърсяванеия и 

дребни животни. Изолирането може да стане с пенополиуретан, еластични маншони 

или бетонни тапи. То ще бъде изпълнено така, че да позволи безпроблемна ревизия на 

тръбата, както и ремонт при необходимост. 

Операционните системи позволяват контрол на дирекцията на пробиване. За 

това се използва оптична система. 

Метода на хоризонтално пробиване с къртици шнек, без открит изкоп, 

предотвратява всяко отслабване на терена и унищожаване чрез срязване, разрушаване 

или демонтиране на съществуващите на повърхността съоръжения (пътни системи, 

велоалеи или пешеходни алеи, зелени площи или железопътни линии). Не се появяват 
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допълнителни проблеми с пътното движение, с шума и замърсяването дължащи се на 

технологичното строително оборудване. Не представлява никаква опасност за 

нарушаване на съществуващите подземни мрежи, защото пробиването се осъществява с 

голяма точност.  

 

НАЧИН НА МОНТАЖ НА  ОСНОВНИТЕ ТРЪБИ В СТОМАНЕНА 

ОБСАДНА С ПОМОЩТА НА ДИСТАНЦИРАЩИ ФИКСАТОРИ - СПЕЙСЪРИ 

 

Спейсърите/дистанционери/ се използват за монтаж на основната тръба в 

обсадната тръба. Предимствата им са резултат от няколко основни характеристики:  

• Лесен монтаж на водещата тръба в обсадната. 

• Правилно центриране на водещата тръба в обсадната тръба.  

• Защита на външната повърхност на водещата тръба, следователно 

възможност за приложение във водопроводи с катодна защита.  

• Защита на изолационни и антикорозионни покрития,  

• Универсални са: могат да се използват за тръби от РЕ, PVC, стомана, чугун и 

други, в широк диапазон от диаметри.  

• Леко тегло и лесен монтаж без специални инструменти в обсадна тръба, 

спейсъри на водещата тръба и двоен кръг спейсъри в началото и края на 

водещата тръба . 

 

Предимство на спейсърите е, че имат колелца. 

Всеки елемент има от едната страна отвор, а от другата страна зъб. Елементите 

се съединяват помежду си чрез отвора и зъба чрез щракване, без усилие, като се прави 

„колан" от елементи. 

1. Обгръщаме „колана" от елементи около тръбата и съединяваме последните 

два елемента чрез отвора и зъба. 

2. Монтираме 2 бр шпилки с гайки и шайби на един „колан" от елементи и 

затягаме плътно - първо ръчно, а след това с инструмент, така че да няма преплъзване 

между повърхността тръбата и спейсърите 

3. Излишната част от носещата шпилка може да бъде отрязана 
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Дистанционери за монтаж на основната тръба в стоманената обсадна 

 

Duo версията са предназначени за защита на тръби с големи диаметри. Те се 

характеризират с повишена товароносимост на пластмасови компоненти и 

изключително силна закрепваща система, въз основа на две широки ленти от стомана 

комбинирани със специално  заключване. Спейсърите имат колела, които улесняват 

въвеждането на тръбата към корпуса. 

Монтажа на тръбата е много прост и изисква само един гаечен ключ 

Подбират се точното количество и височината на елементите, монтират се 

елементите с прорези, през дупките в баровете се прекарва винта и се затяга, премества 

се веригата на необходимото място. Затягаме гайките равномерно чрез затягане на 

бегачите на тръбата, след създаването на необходимия брой спейсъри на тръбата и 

поставяме в обсадната тръба. 

Друг тип дистанциониращи елементи за монтаж на тръба в стоманена обсадна 

са дистанционерите тип EURO 

Те се състоят от следните елементи : 

Модул EURO 1 

Модул, дълъг 324 мм, съставен от три полу цилиндрични издатини със 

сферични краища.  

Модул EURO 2 

Модул, дълъг 408 мм, съставен от четири полу цилиндрични издатини със 

сферични краища. 

Клин S-малък 
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Най - малкият размер клин за пристягане на 

модула.  

Клин М-среден 

Среден размер клин за пристягане на модула. 

 

Технологията на монтаж е следната : 

1. Осигуряваме нужният брой модули EURO 1 и EURO 2, и клинове S и М за 

обхващане на основната тръба. 

2. Формираме на ръка пръстена от модули EURO 1 и/или EURO 2 и ги съединяваме с 

клинове S и/или М (виж Фиг. 1). 

3. Заедно с това, комбинираме модулите с клинове S и/или М, за да наместим зъб А с 

отвор В (виж Фиг. 2). 

 

Фигура 1 

 

 

 

Фигура 2 

 

 

 

4. Подравняваме думите STOP написани върху всички модули, образуващи пръстена, 

за да ги затегнем (виж Фиг. 3). 

 

Фигура 3 
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Внимаваме да не затваряме модулите в края на пръстена с клин, преди да 

пристегнем  пръстена към основната тръба 

 

5. Пръстенът ще е обвит около основната тръба с горните части на всички 

клинове сочещи по един и същ начин при вкарването на тръбата (виж Фиг. 4). 

 

Фигура 4 

 

 

 

6. Обвиваме пръстена около тръбата, захващаме краищата на външните модули с 

последния клин, затегзатягаме пръстена за тръбата като удряме с чук директно по 

клина (виж Фиг. 5) или като използваме приспособление С (виж Фиг. 6). За 

правилното пристягане на пръстена, затваряме всички клинове по един и същ начин. 

7. Съществуват специално направени скоби за затягане, които работят с помощта на 

храпово колело, свредел или гаечен ключ. Захващаме клина със скобата и 

едновременно с това притискаме скобата към модулите и тръбата, и въздействаме 

върху болта D с един от предложените инструменти (виж Фиг. 7и 8). 
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Фигура 8 

 

 

Блок клон S                 Блок клин М                                    Стяга 

 

8. Ако участъкът е много дълъг (повече от 150 м) и диаметъра на основната тръба е 

по- голям от dn1050mm, но не повече от Dn1200 мм, се следва дадения пример за 

разстояние между елементите (виж Фиг. 9).  

 

Фигура 9 

 

 

 

9. Ако за участъка се използват тръби със съединителни муфи, ще поставим по един 

пръстен преди и след свързващата муфа (виж Фиг. 10). В този случай, височината на 

модулите трябва да е поне 12 - 15 мм повече от височината на свързващите муфи. 
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Фигура 10 

 

 
 

Метод на хоризонтално преминаване с машини за безизкопно полагане на 

тръби/къртица/ 

 

Къртици за безизкопно полагане на тръби са идеални за полагане на комунални 

услуги под съществуващи инфраструктури. Тези машини създават укрепени сондажи, 

благодарение на бентонитния разтвор и позволят на изпълнителите да инсталират 

безизкопно под земята всички видове тръбопроводи под дворове, сгради и улици с 

миниманлно смущаване на околните съоръжения и трафик. За разлика от 

пневматичните машини тип „къртица”, сондирането се извършва с максимална точност 

от 0,01% до 1400 мм в диаметър. Този вид безизкопно полагане позволява сондиране 

във всякакви почви включително и скали.  

 

 
 

Преди започване на работа с управляема машина тип „Къртица“ е необходимо 

да се подготвят два изкопа, съответно входен и изходен, с размери до 2х1 метра в 

зависимост от вида и диаметъра на полаганата тръба. 
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При този вид сондиране трябва да се обърне внимание, че машина се 

позиционира в непосредствена близост до направеният изкоп, а не във него. 

Благодарение на това максимално се запазва съществуващата околна инфраструктура, 

тъй като входящият и изходящият изкоп са с малки размери. 

Преди започване на сондажа сондажната тръба и пробивната глава се поставят в 

изкопа и се насочват по предварително одобрена треактория. 

Машината е съставена от две части. Първата или т.н. работна част е снабдена с 

пулт за управление, хидравлични мотори и щанги за сондиране. Втората част 

представлява бентонитна станция, осигуряваща при необходимост разтвор за 

извършване на  сондажа. 

Машината работи на принципа на пневматичния чук. Движението на 

почвоизместващия чук се осъществява посредством бутало, задвижвано от сгъстен 

въздух. 

След достигане на необходимия диаметър на тунела към райбера се прикрепва 

захват за теглене на тръбата. След това тръбата се изтегля в тунела.  

Сондажният разтвор (съставен от фини частици почва, бентонит и вода) запълва 

хлабината между тръбата и стените на тунела, като по този начин ефикасно защитава 

тръбата. 

 

ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА ПО ДЪНОТО НА РЕКА 

 

 

Ситуация на преминаването на водопровода по дъното на река 
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Съгласно работните чертежи водопровода преминава по дъното на река в 

стоманена обсадна тръба, посредством стоманобетонов праг, в участък с дължина 18м. 

Преминаването на водопровода по дъното на реката ще изпълним съгласно 

следния детайл : 
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Детайл на преминаване на водопровода по дъното на река с бетонов праг 

 

ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИТЕ ТРЪБИ.  

 

Изпитването на новите водопроводи ще бъде съгласно чл.162 от Наредба №2 от 

22.03.2005г. за проектиране и изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.  

Всеки изграден водопровод се подлага на хидравлично изпитване за доказване 

на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на 

фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи.  

Водопроводите се изпитват на три етапа:  

1. предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и 

монтиране на арматурата (хидранти, предпазни клапи, отдушници);  

2. изпитване на спад на налягането за определяне на останалото количество 

въздух във водопровода;  

3. основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след 

завършване на всички СМР за даден участък от водопровода. 

Изпитването е по хидравличен начин за доказване на водоплътността и якостта 

след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на изпълнението на 

тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания. Изпитването на водопроводната 

мрежа ще се извършва на участъци, като преди изпитването ще се укрепват глухите 

фланци и други временно монтирани фасонни части. За провеждане изпитанията на 

изградените водопроводни участъци изпитването ще се извършва с вода. За целта се 

използва преносима помпа (преса), която се монтира в по - ниския край, в по - високия 

се предвижда тръбичка със спирателен кран за освобождаване на въздуха. Поставят се 
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и съответните манометри. Двата края на водопровода се затварят и укрепват примерно 

по начините, показани на фигурата по - долу. 

 

 

 

1. Запушване на водопровода; 

2. частично засипване с почва; 

3. тръбопровод; 

4. монтажни преудълбавания на траншеята под  муфените връзки; 

5. измерителен съд; 

6. манометри; 

7. хидравлична преса; 

8. въздушен вентил; 

9. тръба за подаване на водата; 

10. тръба за изпускане на въздуха; 

11, 12, 14 – 19. спирателни кранове; 

13. тръбно отклонение за манометрите; 

20. хидрант; 

 

Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за 

източване, обезвъздушители и т.н.  

Работната хидравлична проба на тръби от ПЕВП се извършва на трактове с 

подходяща дължина.  
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Като първа операция ще се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез 

частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално 

изместване на тръбите, подложени на налягане.  

Запълването с вода започва от най - малко подложената на налягане точка на 

тракта, където се инсталира манометърът.  

Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията.  

След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане.  

Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на 

целия тръбопровод.  

 

Проба през първия час (предварителна – индикативна).  

 

Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, 

се измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата.  

Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния 

диаметър.  

 

12 – часова проба.  

 

След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се 

извършва настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното 

налягане (1,5 пъти номиналното),  

След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 
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Изпитващото налягане за участъка е най-голямото от :  

• 1,5х работното налягане ( при работно налягане до 10 бара)  

• работното налягане + 5 бара ( при работно налягане над 10 бара)  

• статичното налягане + 2 бара  

 

Допустимите загуби на вода се изчисляват по формулата: 

ΔVmax=1.5VΔp(1/Ew+D/w.WR) (л) 

където:  

ΔVmax - допустимите загуби на вода, л  

V - обем на изпитвания участък, л  

Δp - измерените загуби на налягане, кРа  

Ew - модул на еластичност на водата, ( 2.03x106 kPa)  

D - вътрешен диаметър на тръбата, м  

e - дебелина на стената на тръбата, м  

ER - модул на еластичност на стената на тръбата, (1.0x106 кРа) 

Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

За извършване на пробите ние ще предоставим необходимата работна ръка, 

материали и оборудване. Със съдействието на Възложителят ще осигурим водата за 

промивките и пробите, като ние ще заплатим всички разходи, за използваната вода, за 

временен тръбопровод, съхранение и транспортиране на водата. Водата, използвана за 

пробите, ще е годна за пиене.  

Ще  подсигурим всички средства и апарати, необходими за вкарване на вода в 

тръбопроводите за промивка и проби - помпи, измервателни уреди, метри, тапи, 

капачки, тръби за обратна промивка, и т.н., а също така и подпори, опорни блокове и 

пр., нужни за предпазване движението на тръбата при промивки и проби. Ще  направим 

едноседмично предупреждение за времето, когато се планира да се извършват проби на 

тръбопроводите.  

Пробите ще бъдат извършени по начин да нямат страничен ефект върху 

проектната здравина на бетона при опорните блокове. 

Начинът на изпитване се състои от необходимо предварително изпитване, 

включително фазата за декомпресиране , изпитване на спада на налягането и основно 

изпитване.  

Изпълнителят разполага с необходимото ресурсно, документално и кадрово 

обезпечаване, необходими  в периода на изпитанията. 
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По време на строителството ще се съставят двустранни актове за приемането на:  

• Трасетата на тръбопроводите и съоръженията  

• Изкопните работи  

• Подземните части на съоръженията  

 

Приемането на тръбопроводите става след :  

• Преглеждане на двустранните актове  

• Щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи.  

• Изпитване на якост и водоплътност  

 

В резултат от изпитването се съставя констативен акт, като за всеки изпитван и 

приет участък се изготвят точен екзекутивен, ситуационен и монтажен план и други 

данни. Засипването на тръбопроводите се извършва след изпитването и приемането. 

Завършеното засипване се приема с акт. 

 

ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДА 

 

След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително ще се извърши 

промивка и дезинфекция на същите. Новоположените водопроводни участъци от 

мрежата ще се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и 

промиване. Преди пускане на мрежата в експлоатация ще се извършва промивка на 

тръбопровода (хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За 

извършената промивка се съставя акт.  

За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните съоръжения, вида на 

използвания дезинфектант, концентрацията и контактното време, за необходимостта от 

неутрализация на отпадъчния дезинфекционен разтвор и за начина на извършването й 

ще работим по разработена инструкция при следните изисквания:  

• При извършване на дезинфекцията водопроводите ще се разделят на участъци, 

когато това е необходимо.  

• Химичните вещества за дезинфекция на водоснабдителните системи ще се 

използват при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването 

(МЗ) за употреба на реагенти за контакт с питейна вода и в съответствие с 

действащите български стандарти.  
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• При избора на дезинфектант да се отчита неговото вредно въздействие върху 

персонала и околната среда, контактното време, pH на водата и себестойността.  

• Минималното време за контакт ще се определя в зависимост от диаметъра и 

дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода,  материала, от който 

са изпълнени тръбите, и условията на полагане.  

За промивка ще се използва технически чиста вода. 

 

Използвани реагенти за дезинфекция  

 

Най - често за тази цел се използва хлор и хлорни съединения.  

Течният хлор съдържа 99,5% наличен хлор и се съхранява в цистерни, бутилки 

или варели под налягане 1МРа/м2.  

Течен хлор ще се използва само:  

• в комбинация с подходящ газов хлоратор и ежектор за да се получи 

контролирано подаване на високо концентриран разтвор във водата , която 

трябва да се хлорира.  

• под пряко ръководство на квалифициран специалист, запознат с 

физиологичните, химичните и физични качества на течния хлор, обучен и 

снабден с подходящи средства за отстраняване на всяка възможна авария.  

• при съблюдаване на всички мерки за предпазване на обслужващия персонал и 

населението.  

Натриевият хипохлорид съдържа 25% белина или 90% активен хлор и се 

съхранява в стъклени или пластмасови съдове с обем до 50dm3  

Калциевият хипохлорид - хлорна вар, във вид на бял до слабо сив прах и се 

произвежда в три качества в зависимост от съдържанието на активен хлор.  

Преди провеждане на дезинфекцията на водопроводите ще се обърне внимание 

за предпазване от замърсяване на тръбите и фасонните парчета при транспортирането и 

полагането им. До полагането им тръбите ще бъдат затворени от двата края, фасонните 

части ще се съхраняват в специални опаковки и преди да се монтират ще се почистят с 

3 - 5% ен хлорен разтвор.  

 

Технология за провеждане на дезинфекция на водопровода 
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След полагането на новия водопровод се провежда механично почистване и 

промиване с чиста вода (със скорост не по - малка от 0,6м/с), за отстраняване на всички 

вещества попаднали по време на полагането на водопровода.  

Схемата за промиване ще позволява повторно използване на водата чрез 

временни утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод. В 

отворените системи на водоснабдяването, крайната промивка се извършва с питейна 

вода, докато резултатите от вземаните проби от промивната вода достигнат тези, 

отговарящи на БДС. При отрицателни резултати се извършва дизинфекция на 

тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя 

акт за резултатите от анализа. Изборът на пробите на водата, а също и дезинфекцията 

на тръбопровода, се извършват с участието на представители на санитарно-

епидемиологичната инспекция. 

Междувременно ще се определят местата на изпускане, съобразени с местните 

особености, с представители на фирма ВиК и представители на всички заинтересовани 

инстанции (РИОСВ).  

Дължината на участъка за дезинфекция няма да бъде по - голяма от 200м. 

Местата за въвеждане на дезинфекционния разтвор, както за вземане на проби за 

анализ се уточняват в периода на строителството и се съгласуват от РИОСВ.  

При провеждане на дезинфекцията ще бъдат затворени всички спирателни 

кранове на отклоненията от от водопровода. 

След прочистването щe се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване 

в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар или 

натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се 

определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама 

активен хлор на 1м³ вода и престой, не по - кратък от 24 часа. Дължината на участъка, 

подлежащ на дезинфекциране, няма да бъде по-голяма от 200 метра.  

След 24 часов престой на хлорната вода в тръбопровода, през което време става 

задействане на всички кранове и арматури в третирания участък за тяхното 

дезинфекциране, се взема проба за анализ (минимално съдържание на остатъчен хлор 

10мг/л ). Провежда се промиване на водопровода с питейна вода до изчезване на 

миризмата на хлор и достигане качествата на питейна вода и се вземат проби за 

микробиологичен анализ.  

При големи диаметри над Ø200 е подходящо използване на метода на “буталото 

(дезинфекция с повишена доза хлор), който се извършва по следния начин:  
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На разстояние на около 3 метра от мястото на подаване на вода за запълване на 

водопровода се подава хлор с постоянна скорост, с помощта на хлорапарат, така че във 

водата да се получи остатъчен хлор не по-малко от 100мг/л.  

За проверка се извършва измерване на концентрацията на хлор през интервали 

от време съгласувани от представител на РИОСВ в зависимост от условията на обекта. 

Хлорът ще се подава непрекъснато и то за достатъчно дълъг период от време, така че да 

се образува  стълб или “бутало” от хлорирана вода, която движейки се във водопровода 

да действа на вътрешната му повърхност с концентрация минимум 100мг/л. най-малко 

за 3 часа. Ще се следи съдържанието на остатъчния хлор и ако то спадне под 50мг/л, 

хлориращото устройство ще се премести в началото на “буталото", така че да се 

възстанови първоначалната доза от 100мг/л.  

 

Контрол и съдържание на хлор във водата 

  

Дезинфекцията с хлор се извършва задължително в присъствието на 

квалифицирано лице - химик, който извършва непрекъснат контрол за съдържанието на 

хлор във водата.  

• определяне на хлоропоглъщаемостта на водата, която ще се използва.  

• приготвяне и дозиране на необходимите хлорни разтвори.  

• контролиране съдържанието на активен хлор на разстояние 3м. от мястото на 

подаване и на предварително определените участъци съгласувани с РИОВС по 

дължина на дезифекцирания водопровод (40мг/л или 100мг/л. в зависимост от 

диаметъра).  

• контролиране на остатъчен активен хлор в края на участъка на водопровода 

преди изолирането му за осъществяване на необходимия време престой (20мг/л)  

• контрол на съдържанието на остатъчен хлор след дезинфекцията на 

водопровода, за определяне необходимото количество реагент за дехлориране. 

• контрол на съдържанието на остатъчен активен хлор преди заустване във 

водоприемници или канализацията (максимално 2мг/л).  

 

Микробиологичен контрол на провежданата дезинфекция. 
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За успешно проведена дезинфекция се смята тази, при която резултатите от 

микробиологичните изследвания са добри.  

• при получаване на резултати отговарящи на изискванията на Наредба №9 от 

2001 год. за качествата на водата, предназначена за питейно - битови цели след 

период от 24 часа, дезинфекцията се смята за успешна.  

• При незадоволителни резултати, дезинфекцията се провежда до получаване на 

такива отговарящи на стандартите.  

След приключване на дезинфекцията с добри резултати се съставя акт, в който 

се вписват :  

• доза на употребения реагент (хлор),  

• времепрестой на хлорната вода във водопровода,  

• доза остатъчен активен хлор,  

• време за промиване и  

• резултатите от микробиологичното изследване.  

Въз основа на вписаните в акта данни, РИОСВ дава заключение за възможността 

за пускане на водопровода в експлоатация най - малко след 24 часа.  

 

Заустване на отпадните води от дезинфекция на водопровода 

  

След определения времепрестой, водата съдържаща висока концентрация на 

активен хлор, ще бъде промита от водопровода докато замерванията покажат, че 

концентрацията на изпусканата вода не е по - висока от приетите за водоснабдяването 

норма (0,3 - 0,5мг/л).  

Когато има опасност за изпускане на силно хлорирана вода и има опасност от 

замърсяване на околната среда е необходимо да се извърши дехлориране.  

Дехлорирането се извършва с помощта на реагенти : серен двуокис, натриев 

сулфат или натриев тиосулфат.  

Количеството на реагента е в зависимост от количеството на остатъчния активен 

хлор във водата.  

При третиране на отпадъчните води от дезинфекция на водопроводите се 

контролират следните параметри:  

• съдържание на остатъчен хлор във водата  

• концентрация на реагентните разтвори  
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• остатъчно количество реагент  

• РН на третираната вода  

• Съдържание на токсични и други представляващи опасност за водоприемниците 

вещества. 

 

Техника на безопасност при дезинфекцията и промиването 

 

Дезинфекцията на питейни водопроводи при използване на хлор се провежда 

задължително в присъствието на квалифицирано лице - химик, обучен да работи с 

отровни газове и да се справя в аварийни ситуации.  

Ще се спазват всички нормативни документи отнасящи се до техника на 

безопасността и охрана на труда при полагане и ремонт на водопроводи, както и при 

работа с отровни вещества.  

Забранява се пушенето по време на дезинфекция.  

Задължително е ползването на специално облекло и оборудване по време на 

дезинфекция на водопровода (комбинизон, гумени ботуши, гумени ръкавици). 

 

ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ НА НАПОРЕН 

РЕЗЕРВОАР 

 

Изпитването на водонепропускливост на напорния резервоар ще се 

осъществява при незасипано състояние на съоръжението. Изпитването ще направим 

след като бетона е достигнал необходимата проектна якост, декофриран е и е 

изпълнена хидроизолацията на резервоара. 

Резервоарът се пълни с вода до проектната кота. Към отчитане на загубите на 

вода ще се пристъпи не по – рано от пет денонощия след напълването.  

Съоръжението ще се приема за издържало изпитването, ако загубите на вода за 

денонощие не надвишават 3 литра на 1 м2 от мократа площ и ако през стените не се 

получава струене на вода, няма изтичане през фугите и основата не е овлажнена. 

Допуска се самопотъмняване на отделни места по намокрената повърхност на 

съоръжението. 

За изпитването на водонепропускливост на съоръжението ще бъде съставен 

съответният протокол, който ще бъде предоставен на Строителния надзор. 
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ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 

 

Обратното засипване се предвижда на две фази : ръчно, с пясък, който не 

съдържа частици по – големи от 20 mm, на височина 30 cm над теме тръба и 

уплътняване до минимум 98 % Стандартен Проктор в участъците с пътна настилка (ако 

има такива).  

Втора фаза е дозасипване над 30 см над теме тръба до ниво долен ръб на терен 

ще става механизирано, съгласно проекта. Обратният насип да бъде уплътнен до 

достигане на 98 % от плътността на материала дадена в проекта.  

 

 

уплътняване на обратния насип с подходящ материал на пластове 

 

Насипването да се изпълнява на пластове от 20-25см, като се напредва само в 

една посока.  

При обратна засипка на тръбопроводи  ще се спазва БДС-ЕN1610:2003.  

Няма да се извършва обратна засипка докато от изкопа не се отстранят всички 

отломки и други ненужни материали. Изкопите ще се засипват без забавяне, но не 

преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Инженера. 

Материалът ще е гранулиран и с подходящо качество, за да се постигне исканото 

уплътняване.  
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Над тръбите с цел предпазването им при евентулани бъдещи изкопни работи, 

както и за осигуряване възможността за тяхното откриване ще бъде използвана 

сигнална лента с детекторна лента. Номиналният размер на лентата ще е с ширина от 

100мм и дебелина 0.15мм. Лентата ще е изработена от оцветен полиетилен с ниска 

плътност. На лентата ще е отпечатано с букви, високи 40мм, на български език, следния 

текст: „ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД“. Преди извършване на обратната засипка в 

участъците където има съоръжения на електро - разпределителните дружества, 

Изпълнителят ще уведоми съответното представителство на фирмата с цел 

осъществяване на проверка и замервания. След като тръбите и прилежащите им 

съоръжения са монтирани и одобрени, първоначалният засипен материал ще се положи 

с дебелина от 150 мм около и върху тръбата (ръчно уплътняване до суха плътност не 

по-малка от 95% от максималната, съгласно инструкциите от БДС-ЕN 1610:2003 или 

еквивалентен. Обратната засипка ще се извършва на пластове, както е определено, и по 

начин, който ненарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. 

Обратната засипка ще се извършва само с одобрени материали. 

Засипването на изкопа се осъществява с пясък около тръбите и земна почва или 

друг подходящ материал (според Техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя) за останалата част на траншеята, като се извършва необходимото 

уплътняване. 

Работите по засипването с пясък се извършват така, че материалът да не е 

прекалено мокър вследствие на дъждовни или повърхностни води, нито да е пресушен 

поради изпарение. На местата, където материалът е прекалено мокър или прекалено 

сух, или не отговаря на изискванията, той ще се замени с подходящ такъв. 

Уплътняването на материала завършва с вибрационна трамбовка или подобен 

механизъм, така че да се получи необходимата плътност. 

Пясъкът се уплътнява ръчно или машинно около тръбите и отгоре. 

Използваният пясък няма да съдържа камъни с големина над 20 мм. 

Материалът за обратен насип няма да съдържа органични и вредни вещества; 

няма да съдържа повече от 15% (тегловни) глина или наноси, поотделно или в 

комбинация от двете. При обратната засипка материалът ще се полага едновременно на 

приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното 

засипване ще се извършва внимателно и в пластове не по - дебели от 150 мм. Всеки 

пласт поотделно ръчно ще се уплътнява до суха плътност не по - малка от 98% от 

максималната, съгласно инструкциите от БДС-ЕN 1610:2003 или еквивалентни за 
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тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90% - където тръбопроводът не е 

изложен на трафик от превозни средства. Страничната засипка ще се продължи до 

разстояние над тръбата, както е предвидено в проекта. Тестове за плътността на 

обратния насип ще се извършват на примерни интервали средно на 150 м -  250 м. 

Останалата засипка до земното ниво се полага и уплътнява на пластове не по - дебели 

от 300 мм. Не се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 мм над 

горната стена на тръбите с диаметър < 200 мм и в границите на 500 мм над тръби с по - 

големи диаметри.  

 

 

 

Гарантираме, че тръбите ще са укрепени стабилно в основата, и в никакъв 

случай няма да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди 

предмети. Материалът за подложката ще бъде положен по такъв начин, че да осигурява 

свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка. 

Изпълнителят ще поддържа определените нива за засипка. След засипването 

им, Изпълнителят ще поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на 

изпълнението на договора. След засипка, нормалното слягане ще се покрива с материал 

от същия клас и ще се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е 
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значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят отново ще извърши изкопни 

работи до нужната дълбочина и засипе отново изкопа, както се изисква от стандартите.  

Ако Инженера/Надзора смята, че Изпълнителят не спазва посочените 

изисквания, то той може да забрани по - нататъшни изкопни работи, докато не се 

удовлетворят изискванията. 

 

 

 

В случаите с недостатъчно покритие над тръбите (минимум 30 см) 

уплътнителните машини  няма да се прекарват над тръбите във вибрационен режим. 

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за 

оптималната суха плътност. В случай че изискванията за уплътняване не са спазени от 

Изпълнителя, всички засегнати работи в следствие на това (вкл. засипен материал, 

заложени тръби и подложен материал) ще се отстранят и възстановят за сметка на 

Изпълнителя.  

 

НАСИПНИ РАБОТИ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

При извършване на насипни работи след приключване на изпълнението на 

основите и фундаментите, ширината на насипните участъци за движение на валяци и 

трамбовъчни машини ще осигурява безопасно движение на машините на разстояние от 

горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса. 

Обратният насип се изпълнява по нареждане на техническият ръководител, 

след като бетона на подземните съоръжения е набрал 70% якост или по указание на 

проектанта. 
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Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до 

подземните съоръжения (фундаменти , стени и др.) с постепенно отдалечаване от тях. 

При послойно уплътняване на обратния насип, демонтажът на укрепването се 

извършва от долу на горе в процеса на насипване. 

При изпълнение на обратен насип на фундаменти на различни нива, 

уплътняването започва от най – дълбоките места, при спазване на следните правила : 

• едностранно на подпорни стени , фундаменти и др. се вземат мерки за 

осигуряване устойчивостта на конструкцията; 

• при широчина по – малка от 0,70м не се допуска механизирано трамбоване и 

слизане на работещи в траншеята. В тези случаи се използват други методи и 

средства за обратно насипване и уплътняване. 

 

Не се допуска :  

• оставянето на прикачени валяци по наклонени терени без да са застопорени; 

• изнасяне на работния орган на булдозера или товарачната машина навътре от 

ръба на откоса при напречното им движение при извършване на обратния насип; 

• работа с електро-трамбовка при дъжд или гръмотевици; 

• при работа на булдозера – достъп на странични лица /в т.ч. работници/ в радиус 

10м. 

 

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  

 

При изпълнението на тръбопроводи, след изпълнение на изкопните работи 

полагането на подземните тръбопроводи се формират излишъци на пръст и строителни 

отпадъци. Излишната пръст и строителни отпадъци ще се извозват по време на 

строителството, за да не пречи на създадената организация на работа и да не създава 

затруднения и дискомфорт на жителите в района на СМР. 

Извозването на излишната пръст и строителни отпадъци ще се извършва на 

определеното от Общината място. За целта Изпълнителят ще сключи необходимия 

договор с лицензирана за целта фирма и ще вземе съответното разрешително, ако 

такова е необходимо. 

Всички разходи свързани с натоварването, извозването и депонирането на 

излишната пръст и строителни отпадъци са за сметка на Изпълнителя. 
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РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНА - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ 

БЕЗ НАСТИЛКА  

 

След приключване изграждането на съоръженията участъците, в трасетата на 

водопровода ще бъдат изравнени. За финиширане на изравняването ще се използва 

подходящ изкопен материал. Окончателното изравняване ще е оформено според 

заповедите на Строителния надзор. 

Вертикална планировка, възстановяване и озеленяване 

Описаната тук работа покрива запълването, окончателното подравняване и 

озеленяване на наземни повърхности, които не са определени на друго място. 

Леко Озеленяване 

Това се отнася за участъци където се преминава през зелени площи. 

Изпълнителят ще предостави необходимата работна ръка и материали за 

насипването на почва, посяването и засаждането, за да извърши леко озеленяване. 

Видът леко озеленяване, което ще се разсади в участъците без настилка, ще бъде 

съгласно нарежданията на Строителния надзор. 

Почвата, използвана за озеленяване, не ще съдържа камъни, бучки, растения, 

коренища и други външни предмети, които могат да навредят на растежа на растенията. 

Изпълнителят ще набави колчета и да огради местата, където се извършва 

озеленяването. Ако се възстановяват дървета Изпълнителят ще изкопае дупките за 

дърветата до дълбочина, равностойна на три коренища плюс 500мм. Диаметърът на 

всяка дупка ще е поне два пъти по - голям от размера на коренището. Ще се внимава 

дърветата да бъдат засадени във вертикална позиция. Преди засипването от дупките ще 

се отстранят всички отломки, камъни и подобни.  

Засипването ще се извърши с пръст, обогатена с торове. След засаждането и 

до частичното приключване на Договора Изпълнителят ще отговаря за предпазването и 

напояването на лекото озеленяване. Строителният надзор е единственият арбитър за 

състоянието на озеленяването. 

Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от 

подобектите, се изготвят съответните екзекутиви (ако има такива) и цялата 

съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя. 
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БЕТОНОВИ РАБОТИ 

 

Кофражни, армировъчни и бетонови работи ще се изпълняват при следните 

съоръжения : 

• Напорен резервоар, V = 400м3 

• Съоръжения към външните водопроводи : 

o Каптаж извор "Х.Върбан 2"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан 1"; 

o Каптаж извор "Х.Върбан чешмата"; 

o Събирателна двукамерна шахта; 

o Облекчителна двукамерна шахта №1; 

o Облекчителна двукамерна шахта №2; 

o Шахти Автоматичен въздушник и Шахти изпразнители в трасетата 

на водопроводите. 

Освен това бетонови работи ще изпълняваме за направата на: 

• бетоновите опорни блокове за поемане на хидравличните усилия, 

•  опорните блокове при наклон на водопровода над 300,  

• направата на бетонов праг при преминаването на водопровода под река 

съгласно проекта. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕТОНОВИ РАБОТИ 

 

Всички бетонови смеси ще съответстват напълно на последното издание на 

хармонизираните с европейските стандарти БДС или еквивалент. Техническите 

изисквания за бетона, армираните бетони и качеството на изработка, ще отговарят на 

Българските държавни Стандарти - БДС 7268 или еквивалент.  

Бетонът, необходим за нуждите на обекта, ще бъде произведен в намиращи се в 

близост бетонови центрове. 

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Строителния надзор план за 

контрол на качеството на доставения на площадката бетон. 

Производителите и доставчиците на готови бетонови смеси предварително ще 

бъдат предложени за одобрение на Надзора.  
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Бетоновият възел ще демонстрира съответствие на изготвяните от него 

бетонови смеси с изискванията на БДС/EN или еквивалент преди да бъде одобрен за 

доставчик на бетонови смеси, които ще се използват при бетоновите работи в рамките 

на обекта. Независимо от това одобрение доставения бетон да бъде придружен със 

документи, доказващи качествата му и да отговаря на стандартите и одобрените 

рецепти за приготвянето му. 

Всяка пардита доставен на обекта бетон ще бъде придружена със съответните 

декаларации за експлоатационни показатели на вложените материали и лабораторни 

изследвания за якостни характеристики. 

Изпълнителят ще представи на Инженера/Надзора следната информация за 

всяка бетонова смес, която ще се използва за строителните работи : 

• Вид и произход на съставните материали и алтернативни материали, които 

могат да се използват; 

• Сертификати от производителя за цимент и материали заместители на цимент; 

• Предложено количество от всеки материал и зърнометрични криви за едри и 

дребни добавъчни материали; 

• Подробни данни за добавки към бетоновите смеси; 

• Промени в състава на сместа; 

• Информация относно това, отговарят ли предложените пропорции на сместа на 

определената якост, на база на предишни производствени данни или на пробни 

смеси  

• Всяка друга необходима информация, уточняваща качеството на бетоните.  

 

Освен представената от Изпълнителя информация, описана подробно по - горе, 

преди да даде одобрението си за дадена партида цимент, Надзора ще може по всяко 

време да нареди провеждането на по - нататъшни изпитания, които той счита за 

необходими, с оглед за установяване на истинското качество на предложения цимент и 

на бетона, произведен от него в реалните условия на строителството и с добавъчните 

материали, предложени от Изпълнителя. 

За обекта ще бъде ще бъде осигурено ритмично снабдяване с необходимите по 

качество и количество бетонови смеси съгласно нуждите, напредъка на работите и 

графика на изпълнение.  
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Преди започване на строителните дейности Изпълнителят ще представи за 

одобрение от Инженера „Технология на изпълнение на строителните работи”, 

описвайки в подробности, своите предложения за организация на бетоновите работи на 

строителните площадки. 

Технологията на изпълнение на бетоновите работи ще включва, но няма да се 

ограничава в следното: 

• Предложение за бетонов възел (възли); 

• Местоположение и оборудване на съоръжението за производство на бетон; 

• Предложение за начин на организация на съоръжението за производство на 

бетон; 

• Процедури по контрол на качеството относно бетона и материалите 

използвани за производството му; 

• Транспортиране и полагане на бетон, включително уплътняването му по 

време на полагане; 

• Подробности относно кофражни работи, укрепване на кофражите; 

• Армировъчни работи; 

• Декофриране и процедури за временни подпори на греди и плочи; 

• Защита на бетона при втвърдяване. 

 

Изисквания към доставеният на обекта бетон 

Одобрение на пропорциите на бетоновата смес 

 

След влизане в сила на Договора за изпълнение, веднага щом това бъде 

практически възможно,  Изпълнителят ще представи в писмена форма за одобрение от 

Надзора, неговите предложения за всички бетонови смеси от класовете, посочени в 

работния проект и Техническата спецификация, които ще се използуват в строителните 

работи, като заяви количественото съотношение на изграждащите материали, 

включително примеси, добавки и др.  

Изпълнителят ще остави достатъчно време за тестване и получаване 

одобрението на Надзора за всички смеси, както са посочени по - долу, преди да се 

започне със смесването на бетона за дълготрайните дейности на обекта.  

Бетонът ще бъде с такава плътност, че да може лесно да се полага в краищата и 

ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите или отделяне на 
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свободната вода на повърхността. При сваляне на кофража, бетонът ще има еднородна 

повърхност, няма да има пори, повърхностно малки пукнатини, или голямо количество 

прах и няма да бъде с по - ниско качество от определения стандарт. 

Стриктно ще се спазва предварително одобретана рецепта за състав на бетона. 

В конструкциите ще се влага такъв клас бетони, който е предписан от 

Проектанта в работния проект, при необходимост ще се добавят съставки подобряващи 

водоплътността и/или ускоряване на свързването на бетона. Надзора ще има достъп до 

пълната информация съпътстваща доставката на бетонови смеси. 

Допълнително при изпълнението на бетоновите работи ще се обръща изрично 

внимание на обработката на работните фуги. 

Кофражът ще отговаря на поставените изисквания. Формите ще се пълнят в 

присъствието на Надзора с бетон от една и съща смес и от партида, от която са 

направени кубчетата за предварително тестване, и който ще се уплътни по същия 

начин, и със същото оборудване, което е предложено за общата строителна 

конструкция.  Този процес, ако е необходимо, ще се повтори с модифицирани смеси, 

докато вида на бетона, след свалянето от формата стане приемлив за 

Инженера/Надзора, след което той може да се използва като стандарт за качество. 

Преди да се използва дадена бетонова смес, Изпълнителят ще спазва следното: 

• Ще подготви проби за всяка отделна бетонова смес, която ще се използва, 

съгласно изискванията на стандартите. Приготвянето и тестването на 

пробите ще се извърши в присъствието на Надзора. 

• Контистенцията на всяка проба от бетонова партида ще се измери с тест за 

определяне на слягането, като се използват оборудването и методите 

посочени в БДС/ EN 12350-2 (Изпитване на бетонна смес. Част 2: 

Определяне на слягането).  

Слягането ще има максимално допустимо отклонение от ±25mm или ± 1/3 

от изискваната стойност, което е по - голямото от двете. В условия на 

горещо време ще се изготвят графики на слягане, спрямо времето от 

добавянето на водата към сместа, и слягане спрямо температурата на 

бетон, които да се използват в изпитването за производство.  

• В случай, че слягането не е в рамките на максимално допустимото 

отклонение от определената стойност, количественото съотношение на 

сместа ще се пригоди в съответствие с нея и да се приготвят нови пробни 
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партиди. И температурата на околната среда, и температурата на пресния 

бетон ще се отбелязват, когато се прави всяко ново изпитване на слягането.  

• За две от партидите с пробни смеси ще се приготвят общо шест пробни 

кубчета с размери 150/150/150 mm. Тези изпитателни кубчета ще се 

приготвят, втвърдят и тестват в съответствие с разпоредбите на БДС/EN 

1881-108.  Освен ако Надзора не разпореди друго, три от шестте пробни 

кубчета ще се тестват за якост на натиск след  7 дни, а другите три след 28 

дни. Третата проба ще се състои от дванадесет кубчета, като по три кубчета 

се изпитват съответно на третия, седмия, четиринадесетия и двадесет и 

осмия  дeн.  

или 

• Ако се използва готова бетонова смес, Изпълнителят ще представи налична 

информация за изпитания, като доказателство за достигане на търсената 

средна якост, запас на якост, пластичност, съотношение вода/ цимент и 

скорост на нарастване на якостта в предишна реализация на бетон.  

 

Проби 

Изисквания за якост при натиск на пробите 

 

Натисковата якост на дадена проба се счита за задоволителна, ако тя отговаря 

на следните изисквания: 

Девет кубчета от трите партиди с проби, които се тестват на двадесет и осмия 

ден трябва да имат средна якост на натиск не по - малка от:  

1.2 x f + 5 

Където: f е изискваната характеристична якост в N/mm² 

Якостта на натиск на всяко от деветте пробни кубчета, изпитвани на двадесет и 

осмия ден не трябва да бъде по - малка от: 

1.2 x f - 2.5 

 Където: f е изискваната характеристична якост в N/mm² 

 

Температура на бетона 

 

Якостта, посочена за достигане за 28 дни или друга за по - малък период, се 

отнася за тестови кубчета, тествани при температурите, определени в БДС 1881. За да 
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се вземе предвид влиянието на температура извън този обхват, което може да се получи 

при смесване и втвърдяване на бетона, Изпълнителят ще изготви за одобрение от 

Инженера, таблица или графика, която показва вероятното изменение на 

характеристичната якост с температурата за всеки клас бетон, който ще се използва в 

строителната конструкция, като се взема характеристичната якост, посочена в 

настоящата Спецификация, при температура 200C, като основа за изчисляване. 

Веднъж договорени, тези таблици или графики ще се използват като база за 

оценка на якостта на бетона, когато бетонът е изцяло или частично смесен и втвърден, 

при температури извън обсега, посочен в БДС 1881. Подобни комплекти с таблици или 

графики ще се изготвят за одобрение на якостта, на подходящи по - ранни етапи 

 

Одобрение на бетоновите партиди 

 

Задължение на Изпълнителя е да получи одобрение от Надзора преди да 

започне работата на обекта по изготвяне на партиди, транспортиране и смесване на 

материалите за бетон, заедно с всички процедури за контрол. 

Надзорът одобрява подробните задължения и участващия екип на 

Изпълнителя, преди да се пристъпи към направа на бетоновите смеси за дългосрочните 

работни дейности. 

Специално внимание ще се отдели на бетоновите партиди, които съдържат  

материал, заместващ цимента и начина на подготвяне на смесите. 

 

Съоръжение за дозиране съставките на бетона 

 

Съоръжението за дозиране на съставките на бетона ще контролира 

количеството на цимент, пълнители за бетон и насипни примеси, с точност не по - 

малка от ± 2%, на всяка отделна съставка. За добавената вода, точността ще бъде в 

рамките на ± 1%, и за всяка дозирана добавка, точността ще бъде ± 5%. 

Измерващият механизъм на съоръжението ще се проверява и настройва 

ежемесечно и Изпълнителят ще осигури лесен и удобен начин за това. При поискване, 

Изпълнителят ще осигури на Надзора, запис на всички тестове за проверка и 

настройвания на съоръжението. Надзора може по всяко време да изисква да бъде 

направен тест за проверка. 
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Съдържание на вода 

 

Във всеки един момент Изпълнителят ще бъде в състояние да предостави на 

Надзора възможност за определяне на съдържанието на вода в бетоновата смес, като 

осигури леснодостъпно оборудване и помощ, които са нужни за да се проведат 

тестовете за съдържание на вода на интервали, които Надзора счете за разумни и 

приемливи. 

За количеството на използваната вода ще се вземе предвид водното 

съдържание на пълнителите на бетона. Няма да се добавя вода към сместа, докато не 

настъпи момента за смесване на бетона. 

 

Цимент 

 

Ако циментът се доставя в торби или отделни контейнери, размерът на 

партидите ще е такъв, че да се използват само пълни торби или контейнери.  

 

Бракуване на материалите 

 

Независимо от по - ранното одобрение на съдържанието на съставки на бетона, 

Надзора може да нареди преместването на някоя партида с пълнители на бетон, от 

съответния складов сектор, приготвена за зареждане на бетонобъркачките, при условие, 

че  има причини да се смята, че тази партида е неправилно избрана или увредена, по 

такъв начин, че не отговаря на предварително одобрените рецепти за смеси и не 

отговаря на изискванията на стандартите. 

 

Смесване на бетона 

Площадка за производство на бетон 

 

Бетонът ще се смесва в механични бетонобъркачки. Типът и производителя на 

тези бетонобъркачки, заедно с всички съоръжения, свързано с тях, са предмет на 

одобрение от страна на Надзора. 

Когато има нужда от малки количества високо класен бетон, Изпълнителят по 

нареждане на Надзора, ще осигури малки, преносими бетонобъркачки, одобрени 

конкретно за този вид дейност. 
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Такива бетонобъркачки ще се използват, ако Надзорът нареди това и всички 

условия, отнасящи се за бетоновите смеси за големи мащаби на бетониране, ще се 

прилагат за всяка смес, приготвена в бетонобъркачките. 

Бетонобъркачките ще се поддържат за целия срок на Договора в изправност и 

чистота, в рамките на нормите на производителя, като се обръща специално внимание 

на луфтовете и размерите на смесващите лопати. Всяка бетонобъркачка или 

съоръжение, което не се поддържа по начин предписан от производителя, или е 

дефектирало по някакъв начин, ще се отстрани от процеса на работа. 

Имайки в предвид местоположението и спецификата на обекта и теренните 

условия при изпълнението на малки бетоновите елементи, като : бетонови опорни 

блокове в хоризонтални чупки, бетонови опорни блокове при након на терена над 300 и 

др.). може да използваме мобилни бетонобъркачки (с предварително одобрение на 

Надзора) . 

 

 

Мобилна бетонобъркачка 

 

 

Всички смесващи съоръжения, бетонобъркачки и превозни средства за 

доставяне на бетон ще са водонепропускливи.  
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Изисквания към смесването на бетона 

 

Максималният размер на партидата няма да надвишава максималния капацитет 

на бетонобъркачката, според техническата й характеристика, обявена от производителя 

или както е отбелязано в техническия паспорт на  бетонобъркачката, като размерът на 

партидата няма да е по - малък от 75% от този максимум. Смесването ще започне 

веднага след като се добави цимента или водата към пълнителя за бетон и ще 

продължи, докато се получи равномерно разпределение на материалите и масата се 

получи еднородна на цвят и плътност, или според указанията на Надзора. Във всички 

случаи, бетонът ще се смесва най - малко за времето посочени от производителя на 

бетонобъркачката. Цялото съдържание на бетонобъркачката ще се извади от барабана, 

преди материалите за следващата партида да се поставят в него. Твърдите материали, 

съставящи партидата ще се поставят в бетонобъркачката, в съответствие с 

инструкциите за употреба. До 30 минути след прибавянето на вода за смесване с 

цимента и пълнителя, (или на цимента с пълнителя за бетона), бетонът ще се постави в 

крайното си положение в кофражните форми. Този период може да се удължи с 

предварително разрешение на Надзора и при условие, че метеорологичните условия са 

благоприятни и бетона непрекъснато се разбърква в одобрено и  изградено за целта 

превозно средство, или в сместа се включени одобрени стабилизиращи примеси. Ако 

някоя бетонобъркачка не работи повече от 20 минути, тя ще се почисти изцяло, заедно 

с всички работни съоръжения към нея, преди да се смесва друга партида  бетон. Всички 

смесващи и работни съоръжения ще се почистят изцяло, преди да се използват за бетон, 

в който са включени друг вид цимент или примеси. 

 

Ръчно смесване 

 

Обикновено ръчно смесване на бетона не се разрешава, но когато общото 

количество е малко, смесването може да стане ръчно, но само с изричното разрешение 

на Надзора. 

За ръчното смесване количеството цимент за всяка отделна бетонова смес, ще 

се увеличава с десет процента и количеството което трябва да се смеси наведнъж, няма 

да бъде повече от една четвърт кубичен метър. Съотношението вода/ цимент няма да 

надвишава одобреното за конкретния необходим клас бетон.  
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Транспорт на бетона, полагане и вибриране 

Оборудване 

 

Изпълнителят ще осигури подходящи средства за транспорт и полагане на 

бетона в достатъчни количества, за да изпълни програмата за полагането му. Цялото 

оборудване и съоръжения ще бъдат правилно подбрани, във връзка с ефективното и 

бързо полагане на бетона и безопасността на строителните дейности, и ще бъдат 

одобрени от Надзора, преди използването им. Цялото оборудване и съоръжения, 

използвани за транспортиране и полагане на бетона, ще бъдат съхранявани чисти и ще 

бъдат почиствани, след всяко прекъсване на работата и в края на всяка смяна. 

 

 

 

Всяко предложение за използване на бетон помпа или оборудване за полагане 

и всяко друго оборудване, ще бъде представено за одобрение на Инженера/Надзора, 

заедно с възможно най - пълно описание на апаратурата и методите, които ще бъдат 

прилагани. 

Надзорът може да поиска извършване на пробни опити за демонстриране на 

техническите възможности на предлаганото оборудване и доказване, че проектираният 

състав на бетонната смес е подходящ, за този метод на полагане и използваното 

оборудване. Изпълнителят ще даде гаранции, че има подходящи резервни машини, за 

да продължи полагането на бетона, ако се случи механична повреда в работещите, по 

време на полагане на бетона машини. 
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Бетона ще бъде достявен с бетоновоз от стандартизиран бетонов възел. Ще се 

осигурят подходящи средства за транспорт и полагане на бетона в достатъчни 

количества, за да изпълни програмата за полагането му. Съдържанието на 

бетонобъркачката ще бъде изсипано еднократно и бетонът да бъде транспортиран по 

такъв начин, при който да не се получи разделяне и разслояване на неговите съставки. 

Ако по мнение на Надзора, по време на транспортирането се е получило 

разделяне/сегрегация/ и разслояване на съставките на бетона, бетонът отново ще се 

разбърка, точно преди да бъде окончателно положен на място. Няма да се допуска 

добака на вода към бетона, в периода между бъркането и полагането, освен при 

изрични писмени инструкции от Строителния надзор. Докато се транспортира от 

бетоновоза до мястото за полагане, бетонът ще бъде предпазван от замърсяване с прах 

или пясък, или от прекалена влага или изсушаване, предизвикани от валеж на дъжд или 

сняг или висока температура. Бетонът ще бъде с такава плътност, че да може лесно да 

се полага в краищата и ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите или 

отделяне на свободната вода на повърхността (сегрегация). При сваляне на кофража, 

бетонът ще има еднородна повърхност, няма да има пори, повърхностно малки 

пукнатини, или голямо количество прах и няма да бъде с по - ниско качество от 

определения стандарт. 

За да се удовлетворят изискванията на Надзора за пластичност на 

предложените смеси, които да са адекватни на изискванията на Спецификацията, 

Изпълнителят ще проведе серия от изпитвания за пластичност, върху предварителните 

проби. Изпитванията ще се извършат съгласно БДС/ EN 12350, или друга еквивалентна 

процедура, одобрена от Надзора. Пробите за изпитване ще се вземат от партидите, 

използвани за кубчетата за предварително изпитване. Ако по време на срока на 

Договора, Изпълнителят желае да измени пропорциите на някоя смес или на някой 

съставен елемент от сместа или източника на някой съставен елемент, той трябва да 

получи предварително разрешение от Надзора, за всеки отделен случай. В случаите, 

при които се докаже, че някоя от преди това одобрените смеси, когато се използва за 

строителната конструкция, не успява да отговори на изискванията на Техническата 

спецификация, то Надзора може да оттегли одобрението си за тази смес, и да нареди на 

Изпълнителя да предложи алтернатива на същата. И в двата случая, Надзора може да 

изисква да се направят допълнителни проби за изменените смеси, които да се тестват, 

като всичко това става, съгласно изискванията на предходните клаузи и ще бъде за 

сметка на Изпълнителя. При подготовката за полагане на бетона ще бъдат премахнати 
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от вътрешността на формите всички строителни отпадъци и странични материали. 

Преди бетонът да бъде положен, ще бъде премахната намиращата се по повърхностите 

за полагане на бетона вода. По цялата открита арматура няма да има наслоена ръжда, 

накипи и разнасяни от вятъра сол, скреж, лед, сняг и пръски. Полагането на бетона 

няма да започва преди Строителният надзор да е инспектирал и одобрил кофража или 

другите повърхности, за полагане на бетона и цялата арматура, оборудването за 

изливане на бетона и т. н., и методът, по който ще се полага. Такова одобрение не 

освобождава Изпълнителя, от която и да е от неговите отговорности относно 

качеството на бетона. Ако бетона ще се излива върху съществуваща бетонна 

повърхност, то тази повърхност ще бъде подготвена и обработена, съгласно методика 

одобрена от Надзора. Повърхността ще се намокри преди полагането на бетона. 

Подготовка на тази операция подлежи на проверка от Инженера/Надзора. 

 

Бетовоните смеси може да се  полагат по познатите основни начини: 

o Ръчно; 

o Чрез бетонпомпа; 

o Чрез кюбел и автокран 

 

 

Ръчно полагане на бетон 
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Полагане на бетон с кюбел 

 

 

Полагане на бетон с бетонпомпа 

 

Бетонът ще бъде положен възможно най - бързо, след завършване на бъркането 

и преди да е започнало първоначално втвърдяване.  

Обикновено бетона може да бъде положен, чрез свободно падане от височина 

максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при условие, че са взети съответните 

мерки за предотвратяване на разделяне и разслояване, и преждевременно покриване на 

горната арматура. При определени обстоятелства могат бъдат позволени височини по - 
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големи от 1.5 метра, но само с писменото разрешение на Инженера/Надзора, след 

опити, за да се установи ефектът върху бетона. Когато се използват тръби, те, 

доколкото е възможно, ще бъдат пълни с бетон, по време на полагането и техните най - 

долни краища, ще влизат в новоположения бетон.  

Също така, може се използват улеи, като те ще бъдат от стомана или обшити 

със стоманена ламарина. Улеите постоянно ще се пазят чисти от образуване на 

покривен слой от втвърден бетон или други наслагвания. Улеите ще бъдат нагласени 

под ъгъл, при който бетонът, нито да прилепне към тях, нито да се разделят фракциите 

му. В случай, когато е дадено одобрение от Инженера/Надзора за прекъсване на 

бетонирането и когато се случват забавяния, за повече от един час, между 

последователни бетонирания и когато, според мнението на Инженера/Надзора, на по - 

рано положеният бетон, му трябва време за втвърдяване, получената при това фуга, ще 

се нарича „конструктивна фуга”. По - рано положеният бетон ще се разреже на 

вертикална и/или хоризонтална повърхност и съединяващата повърхност ще се третира, 

както се предписва в приетите стандарти за работа на „конструктивна фуга”. 

Бетонната смес се изсипва от кюбела след установяването му в покой, а след 

приключване на бетонирането кюбела ще се почиства от бетонната смес. При полагане 

на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата от един участък на друг ще се 

извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. При прекъсване на 

подаването на сместа бетонопроводът се изпразва и почиства. 

 

Вибриране на бетона 

 

След полагане на бетона, той напълно ще се уплътни чрез механично 

вибриране, извършвано от дълбочинни вибратори, или за обработка на повърхността на 

тънки плочи чрез одобрени повърхностни вибратори или вибриращи рейки.  

Вибраторите ще бъдат използвани от компетентни оператори, правилно 

обучени да боравят със специалното оборудване, което се използва на площадката. 
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Вибриране на бетон с иглен вибратор 

 

Дълбочинните вибратори ще работят на честота не по - малка от 120Hz, когато 

са потопени в бетона. Работещата част на вибратора ще бъде напълно потопена, докато 

се използва и вибрирането ще бъде достатъчно продължително и интензивно, за да 

стегне изцяло бетона, но няма да продължава до такава степен, при която да се получи 

разделяне и разслояване. Вибраторите няма да се използват за транспортиране на 

бетона във формите. С вибраторите ще се борави така, че да обработят напълно бетона 

около залятата с бетон арматура, в ъглите и чупките на кофража. Вибраторите няма да 

се прилагат директно, или чрез арматура, към участъци или слоеве бетон, които са се 

втвърдили до степен, при която бетонът престава да бъде пластичен при вибриране. 

Изпълнителят ще обърне внимание на това, че арматурата и компонентите, 

прикрепени към кофража, да не са разместени и че не е причинена повреда от 

вътрешната страна на кофража, при използване на дълбочинни вибратори. 

Вибрирането ще бъде допълнено от такова ръчно уплътняване, което е 

необходимо за осигуряване на гладки повърхности и плътен бетон покрай 

повърхностите на кофража и в ъглите и местата, които е невъзможно да бъдат 

достигнати с вибратори. 

Когато се излива бетон върху съществуващи бетонни повърхности, 

уплътняването ще бъде осъществено, чрез локално използване на вибриране, за се 

премахнат въздушните мехури, които се получават, под хоризонталните повърхности. 
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Протоколиране на полагането на бетона 

 

Изпълнителят ще протоколира и ще предоставя на Строителния надзор, за 

проверка по всяко време, датата, времето, температурата на въздуха на сянка, 

температурата на сместа, вида на сместа, количеството и мястото за полагане на бетона, 

използвани в строителните дейности и записките за взетите мостри.  

Всички тези фактори се отразяват в бетоновия дневник на съответния 

подобект от проекта. 

 

Втвърдяване на бетона в топло време 

 

При полагане на бетон в топло време, специфични приготовления за това ще 

бъдат съгласувани с Инженера/Надзора. Тези приготовления ще включват работа през 

нощта или сутрин рано и/или ще се осигури предпазване на арматурата и кофража от 

прякото топлинно въздействие на слънчевите лъчи и осигуряване предпазване на 

положения бетон от прякото топлинно въздействие на слънчевите лъчи. Ще бъдат 

използвани охладители за охлаждане на водата за разбъркване, като разликата в 

температурата между охладената вода и цимента, няма да бъде повече от 40оС. Лед 

няма да се използва. 

 

Втвърдяване на бетона в студено време 

 

Когато бетонът се полага при температура на въздуха под 2оС, ще бъдат 

изпълнени следните изисквания: 

• Температурата на повърхността на бетона по време на неговото полагане, ще 

бъде поне 5оС и няма да превишава 30оС. 

• Температурата на повърхността на бетона ще се поддържа на не по - малко от 

5оС, докато бетонът достигне якост от 5 N/mm², както е определено, чрез 

тестовете с кубчета, които са били обработени в сходни условия за структурата 

на бетона, по начин, одобрен от Инженера/Надзора. 

• Преди полагане на бетона, кофражът, арматурата, напрегнатата арматура и всяка 

повърхност, с която пресният бетон ще влезе в контакт, няма да съдържат сняг, 

лед и скреж. 
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Защита на бетона от дъжд 

 

По времето, когато бетонът се полага, Изпълнителят ще осигури подходящо 

покритие, което да предпази бетона от въздействия на дъжд. 

 

Полагане бетон във вода 

 

Бетонът няма да се полага във вода, без писмено разрешение от Инженера. 

 Изпълнителят ще поиска и трябва да получи разрешение от Инженера/Надзора 

и да вземе под внимание, неговите подробни инструкции за оборудването и метода на 

бетониране във вода. 

Количеството на цимента във всеки бетон, положен във вода, ще се увеличава, 

ако е необходимо, така че съотношението вода/цимент да бъде не повече от 0.47. 

Методът за полагане на бетона в, или под вода ще бъде такъв, че да предпазва 

полагания бетон, колкото е възможно по - дълго от пряк контакт с водата, както и да се 

избягват резки движения или сътресения на откритата повърхност. Когато това е 

неосъществимо, циментено мляко, отмит запълнител или чужди тела, които са се 

насъбрали, върху по - рано положен бетон, ще бъдат напълно премахнати, преди 

полагане на допълнителния бетон. Новият бетон ще бъде положен директно върху 

почистената повърхност. Изпълнителят ще предложи и Инженера/Надзора да одобри 

начина на полагане на бетон във вода, като методът ще отговаря на добрите практики. 

По време и след бетонирането във вода, операциите по изпомпването или 

премахването на водата в непосредствена близост, ще бъдат прекратени, докато 

Инженера/Надзора разреши те да продължат.  

 

Съхранение на бетона 

Общи изисквания 

 

Изпълнителят ще гарантира, че втвърдяването на бетона се извършва по такъв 

начин, че да не се получи термично или пластично пропукване. Особено внимание ще 

се обърне на втвърдяването на бетон, съдържащ заместител на цимент. 

Преди да изтекат 7 дни от полагането на бетона, той ще бъде защитен от загуба 

на влажност, резки температурни промени, сняг, дъжд и течаща вода, механични 
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повреди, замърсяване от разнасящи се във въздуха прах и пясък, сухи ветрове и 

нагряване на повърхността от слънчевите лъчи.  

След изтичане на гореспоменатия период, ще се изисква допълнителен период 

за контролирано изсушаване, според дадените от Инженера/Надзора инструкции. Това 

означава, че покривалата, пясъчните слоеве пясък и други подобни, може да останат на 

място повече от седем дневния минимум, освен ако не е посочено друго. 

Изпълнителят ще обърне особено внимание на това втвърдяването да стартира 

колкото е възможно по - рано след полагане на бетона и ще извърши всички процедури 

по втвърдяването, както е посочено и указано. 

Всеки бетон, при който се проявява пластично слягане или напукване от 

пластично свиване, или свиване при изсъхване, или който не е втвърден правилно, 

може да бъде отказан от Инженера/Надзора. 

 

Методи за съхранение на бетонови повърхности 

 

Всички методи за втвърдяване и защита на прясно положения бетон ще бъдат 

предварително одобрени от Инженера/Надзора. Тези методи ще включват използване 

на мембрани за съхранение, вода, покривала, средства за защита от слънцето и всякакви 

други предпазни мерки, които се изискват от Изпълнителя за гарантиране на правилно 

втвърдяване на бетона. 

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване и проверка на условията, 

при които е вероятно да се случи пластично напукване на бетона. 

 

Мембрани за съхранения 

 

Когато се използват мембрани за съхранение, те ще са изработени от материал 

на основата на смола, ще бъдат с добри отражателни свойства, в бял цвят и ще бъдат 

поставени върху повърхността на бетона, веднага след като цялата свободна вода се е 

изпарила от повърхността, освен ако не е предвидено друго. В случай на формирана 

повърхност, където кофражът се е отслабил преди изтичане на седемте дни от 

полагането на бетона, мембраните за съхранение ще бъдат поставени веднага след 

махането на кофража.  

За всеки отделен случай, използването на мембрани за съхранение и методът 

на приложението им, ще бъдат в съответствие с инструкциите на производителя. 
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Когато се извършва обработка на повърхността на бетона (напр. втвърдител за бетон), 

мембраната за съхранение ще се използва само, ако е химически съвместима с 

материала за обработката на повърхността. 

 

Водно покритие 

 

Когато е възприето отлежаване на бетона във влажни условия, бетонът ще се 

покрие с тъкан от зебло или друг абсорбиращ материал, или 75 mm слой пясък, който 

се поддържа постоянно мокър за период от 7 дни и също така да се покрие с 

пластмасово защитно покритие, за да се избегнат загубите от изпаряване или бетона да 

се остави да отлежава както е наредено от Надзора. Ще се обърне внимание 

температурата на цялата вода, използвана на всички етапи от процеса по отлежаване, да 

е колкото е възможно по - близка до температурата на бетона, който отлежава. 

 

Използване на покритие 

 

Втвърдяването на бетонните повърхности ще се извърши, чрез уплътнение с 

отражателно пластично покритие, което се държи в близък контакт с повърхността на 

бетона и образува херметизация около елемента, който се втвърдява. Покритието ще 

формира непрекъснато уплътнение, без дупки. Ако е необходимо, Изпълнителят ще 

осигури рамки за пластичното покритие, така че покритията да могат да бъдат слагани 

върху бетонните плочи веднага, след като бетонът е бил излят и преди да бъде 

направено изглаждане с четка. Тези рамки ще се махнат веднага щом бетонът се 

втвърди достатъчно, за да е в състояние да поддържа пластичното покритие, без да 

оставя следи върху повърхността на бетона. 

 

Намокряне на повърхности 

 

За компенсиране на всякакво изсъхване на повърхността, което се е получило 

веднага след махане на кофража, формираните повърхности ще бъдат напръскани с 

вода, за да достигнат еднаква влажност, преди да продължи втвърдяването. 

 

Грижи за бетона в топло време 
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Когато през деня температурата на околната среда е по-висока от 25оС, или при 

други обстоятелства, които Инженера може да посочи, например, когато има горещ сух 

вятър или ниска относителна влажност, втвърдяването/отлежаването ще се извършва, 

както е посочено по - нататък. Всякакви необходими поправки или довършителни 

процеси, ще се извършват колкото е възможно по - бързо, чрез откриване на малка част 

във всеки един момент : 

 

1. Големи повърхности, (плочи) (Метод за предпочитане)  

(а) Веднага след полагане, покриваме повърхността на бетона с 

полиетиленово покритие, с дървени рамки, за да се минимизира 

изпаряването. Всички дупки по страните и краищата на рамките ще бъдат 

запълнени. 

(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, ще се 

сменят рамките, със слой влажно зебло, покрито с полиетиленово 

покривало. 

(в) След 7 дни мокро втвърдяване, се изисква 7 - дневно втвърдяване, 

само с покритието. 

 

2.  Алтернативен метод за големи плоски повърхности  

(а) Както в точка (а) по - горе. 

(б) Когато повърхността бъде в състояние да издържа тежест, ще се използват 

бяла на цвят смес, със съдържание на основата на смола за втвърдяване, според 

инструкциите на производителя. Няма да бъде полагана втвърдяваща смес върху 

конструктивните фуги. 

(в) Ще покрие със суха тъкан от зебло за 14 дни. 

 

3. Плоска повърхност  

(а) Ще се осигури сянка за цялата повърхност преди да започнете 

бетонирането, като се остави достатъчно място за персонала/място за 

достъп и да се уверите, че не са останали дупки по страните/краищата, 

които биха предизвикали аеродинамичен ефект. 

(б) Веднага щом бетонирането бъде завършено, ще се покрие 

повърхността с влажна тъкан от зебло, (която ще остане влажна без 

прекъсване 7 дни) и покривало от полиетилен. 
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(в) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от 8-ия до 14-ия ден.  

 

4. Вертикални повърхности 

(а) Ще се остави кофража на място за най - малко 24 часа и ще се 

поддържа влажен, като след премахване на кофража, веднага ще се 

намокри повърхността и покрият краищата с влажна тъкан от зебло, (която 

ще остане влажна без прекъсване 7 дни) или смес за втвърдяване, (както е 

посочено в точка b)(ii) по-горе). 

(б) Ще се извърши втвърдяване само с покритие от 8-ия до 14-ия ден. 

 

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

 

Стоманата, използвана за армиране на бетона ще съответства на българските или 

европейски стандарти, одобрена от Инженера/Надзора.  

Предвидената стомана, съответства на следните стандартни спецификации : 

• БДС 4758-84 - Пръти от въглеродна стомана за армиране на бетон 

• BS 4483 - Стоманена тъкан за армиране на бетон 

Според българската практика, размерите на армиращата стомана, влагана в 

строителството са следните: 

Армиращи пръти: БДС 4758-84 

Тип A I:     6.5 mm диаметър; 8 mm диаметър; l0 mm диаметър;12 mm 

диаметър; 

Тип A III;  12 mm диаметър до 40 mm диаметър 

Тип B I:  3 mm, 4 mm, 5 mm диаметър 

Тип Bp I: 3 mm, 4 mm, 5 mm диаметър 

За предварително напрегнати бетонни конструкции се използват следните: 

Тип B II: 3 mm до 8 mm диаметър 

Тип Bp II: 3 mm до 8 mm диаметър  

Тип B-7 (армировъчна тел): 6 mm диаметър, 9 mm диаметър, 12 mm 

диаметър,  15 mm диаметър. 

Армировката за строителството на обекта ще бъде придружена със сертификат 

за изпитването на производителя, като копие от него ще се връчва на Инженера/Надзора, 

преди армировката да бъде използвана. 
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Армировката ще се складира на чисти от пръст и други замърсявания стелажи, 

които са защитени така, че да се предотврати натрупването на прах, сол, земя или пясък 

довеяни от вятъра или други вредни за стоманата разяждащи вещества. Отделните 

типове и размери на армировъчните пръти ще се складират на отделни стелажи, като 

типът и диаметъра са ясно маркирани, за всеки отделен случай. 

Армировката ще бъде доставяна, както заготвена така и в суров вид на кангали и 

пръти. Ще бъдат подготвени собствени схеми на огъване на армировъчните пръти 

съгласно от схемите в проектите. Те ще съответстват на БДС 4758-84 и ще бъдат 

предоставени на Надзора за одобрение. 

Армировъчните пръти ще бъдат отрязани точно и огънати до формите и 

размерите, показани на схемите на проекта. Всички пръти са студено огънати освен с 

писменото разрешение на Надзора за прилагане на горещо огъване.  Всеки 

армировъчен прът, който вече е огънат, няма да се огъва повторно на площадката без 

писменото разрешение на Надзора. 

Армировката ще се огъва с постепенно и равномерно с прилагане на налягане с 

подходящи машини до формите и размерите, показани на схемите на Изпълнителя и в 

съответствие с БДС 4758-84.  

Всяко огъване на армировка, оставена да стърчи от някое конструктивно или 

предварително излят елемент, ще се прави само на места и по начин одобрен от 

Надзора и без повреждане на бетона 

Ще се следи биндерите и скобите да прилягат точно около главните пръти.  

За поставянето на армировката в проектното й положение ще се използват 

фиксатори. Те задържат армировката в правилна позиция по време на бетонирането и не 

позволяват измятането й. 

Пресечните точки на прътите ще се подсигуряват поне с една намотка на тел от 

неръждаема стомана с минимален диаметър 1.2mm, като краищата на телта се усукват 

заедно и се свиват надолу.   

Всеки прът ще бъде подсигурен поне на две места и освен това разстоянията 

между завързванията с тел няма да са по-големи от всяко четвърто пресичане.   

За твърдо поддържане на горната армировка на всички плочи ще се доставят 

достатъчно меки стоманени подложки. 

Разделящите елементи (столчета), фиксирани към армировката, подлежащи на 

одобрението на Инженера, ще се използват във всички армирани бетони, за 
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осигуряване на покривния слой, така както е показано в одобрените проекти или 

съгласно указанията на Надзора.  

Нито една част от черен метал на някое средство за свързване на армировъчни 

пръти или за поддържане на армировката в правилното положение, няма да бъде 

оставана с по - малко от специфицирания минимален покривен слой от бетон на 

армировката, освен където за това са дадени изрични инструкции. 

Няма да се допуска постоянни столчета в армировката да повлияят на общата 

равномерност на вида на повърхността, които при всички случаи, ще съответстват на 

изискванията на Спецификацията.  

Минималното бетоново покритие на армировката, включително скобите и 

съединителите ще съответства на БДС или еквивалент. 

Армировка, временно подаваща се от бетона в конструкция или при свързване, 

ще се закрепва добре и няма да се огъва от мястото и, освен ако това не е изрично 

разрешено или наредено от Надзора. Няма да допусне временни подпори на 

армировката да бъдат вградени в завършената бетонна конструкция, освен меките 

стоманени подложки, споменати по – горе в този параграф. 

 

Столчета 

Столчетата ще бъдат малки, доколкото това е практично от гледна точка на 

използването им и ще са здраво фиксирани на място, с одобрени средства, за 

осигуряване на невъзможност да бъдат отместени при полагане, вибриране или 

довършване на бетона. 

Необходимо е предварителното мнение на Надзора за използването на 

патентовани пластмасови или предварително излети бетонни столчета, ако те са 

подходящи за конкретната цел на използване. 

Всяко предварително излято столче - блок одобрено от Надзора,  поне ще е 

равно по якост на основното бетонно тяло в което е поставено.  

 

Заваряване 

Само в много специфични случаи може да се разреши заваряване на 

армировката, ако има писмено одобрение на Надзора за всеки отделен случай. Когато 

има такова, заваряването то ще отговаря на стандартите. Преди даването на одобрение, 

Надзорът може да изисква изпитване на експлоатационните качества на  пробни 

заварени връзки.  
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Механични връзки 

Използването на механични връзки и/или система на механично свързване за 

армировъчните пръти, подлежи на предварителното одобрение на Надзора, на който ще 

се предоставят пълни подробности за тези връзки, заедно с предлаганите места и 

метода на инсталиране, преди той да вземе решение. Независимо от предоставянето на 

такава информация на Надзора, последният може да нареди провеждането на изпитване 

на площадката  за използването и якостта на тези връзки.  

Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана ще се извършват 

само на оградени и обезопасени за целта места. 

При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на 

работната маса ще се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите 

работещи. 

Приготвената армировка ще се пакетира съобразно изискванията за 

транспортиране и складиране и последователността на монтажа. 

Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми ще 

се осигуряват срещу преобръщане или падане. 

Всички армировки ще са чисти от люспи, силна ръжда, масла и грес, прах, 

соли, кал, боя, забавители, отлагания или мембрана от термообработка и други вредни 

вещества непосредствено преди полагането на бетона. Изпълнителят ще внимава да 

осигури почистването на арматурата като изчистеното да не попадне в бетона или да не 

се акумулира върху кофражните форми и на други бетонни повърхности.  

Всяка армировка, която Надзорът счете за твърде ръждясала при складирането 

или преди изливането на бетона, ще се бракува и ще се отстранява от площадката.  

Преди бетонирането всички армировки внимателно ще се почистват от 

остатъци от бетон изсъхнали или частично изсъхнали, които могат да са се получили по 

време на предишни операции по бетониране. 

Всички армировки, стърчащи от конструктивните връзки, или които може да 

бъдат изложени на климатични влияния за дълги периоди, преди започването на 

бетонирането ще се покриват с полиетилен, свързваща лента, циментов разтвор  или 

друг материал по усмотрение на Надзора, за да се предотврати корозията на арматурата 

или появяването на петна върху околния бетон.  Ако въпреки тези мерки се получи 

петно от ръжда на постоянно видима повърхност, то  незабавно ще се отстрани. 
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Минималното бетоново покритие на армировката, включително скобите и 

съединителите ще съответства на БДС или еквивалент. 

Освен акон няма доълнитени и специфични изискавиня ще се поддържа 

минимално покритие, указано в БДС със следните допуски : 

± 5 mm за пръти с диаметър до 12 mm включително. 

+ 10 mm или -  5 mm за пръти с диаметър над 12 mm до 25 mm 

включително 

+ 15 mm или - 5 mm за пръти с диаметър над 25 mm . 

По време на бетонирането поставянето в правилно положение на арматурата и 

регулирането й ще се осигурява от компетентно поставени стоманени фиксатори.  

 

КОФРАЖНИ РАБОТИ 

 

Изпълнителят ще изготви проект за строителните кофражи, които ще използва 

на обектите, с чертежи и изчисление и ще ги предостави за одобрение на 

Инженера/Надзора. 

Преди да се поставят в проектно положение кофражите ще бъдат почистени и 

проверени за получени деформации. 

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 

почистването на кофража ще се извършват в границите на строителната площадка. 

Кофражните елементи ще се подреждат на строителната площадка преди 

започване на работа по вид и последователност на технологичните операции. 

За кофраж ще се използва само материал с добро качество, без грапавини, 

наранени повърхности и пукнатини. Материалите използувани за кофраж ще подлежат 

на одобрение от Надзора.  

Преди поставяне на бетона на място, кофражът ще се почиства както трябва и 

се измива с вода и въздух под налягане, за отстраняването на прах, стружки и други 

външни материали. Цялата вода ще се източва и попива от кофража.  

В никакъв случай бетонът няма да се поставя в кофража, ако той не е одобрен 

от Надзора.  

Когато кофражни форми се използват повторно, всички повърхности ще са 

чисти от остатъци от бетон и други строителни отпадъци. Ако, по мнението на Надзора, 

кофражът не е приемлив за повторна употреба, той или се поправя изцяло, или се 

замества с нов. 
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Кофражът ще се монтира така, че да се предотврати загубата на вода или 

циментов разтвор от бетона. Специално внимание ще се обърне на кофража, където се 

използуват вибрации за уплътняване на бетона. 

Кофражът ще е здраво конструиран, за да осигури завършеният бетон да е в 

исканата форма, положение и ниво, и да съответства на определения стандарт за 

довършване. Кофража ще бъде подбран с подходящ дизайн и подходяща конструкция, 

за да може да носи товарите на мокрия бетон и всеки случаен друг товар, без излишно 

издуване, отместване, огъване, нестабилност или загуба на циментов разтвор. 

Всички форми ще се конструират с отстраними панели или отвори, за да може 

да се прави проверка на кофража от вътрешната му страна и да се позволи 

отстраняването на замърсявания и вода от вътрешността преди полагането на бетона.  

Кофражът ще бъде подпрян със здрави подпори, за да се избегне неговото 

поддаване под натиската на бетона и по време на вибрирането му. Всички 

неравномерни товари ще бъдат отчетени.  

Вътрешните връзки няма да се използват при конструкции, задържащи вода. 

При други конструкции те могат да се използват със съгласието на Надзора. Ако се 

използват, те ще са от метал и ще могат или да се отстранят без трайно нараняване на 

бетона, или да бъдат оставени на място,  без някоя част от тях да е на разстояние до 

завършената повърхност на бетона по - малко от 75 mm. Отворите, оставени от 

отстраняването на вътрешните средства за заключване на връзките, се запълват и 

довършват така, че да задоволят изискванията на Надзора. 

Постоянните форми за кухини ще се използват след одобрението на Надзора.  

Фаските ще де изпълняват обикновено с размери 25mm. x 25mm., освен ако не 

е одобрено или наредено нещо друго  от Надзора. 

 

Приготвяне на кофраж 

 

Преди започване на изливането на бетона всички кофражни форми ще се 

почистят основно с одобрени средства до удовлетворяване изискванията на Надзора.  

Към повърхностите се прилага покритие с одобрено масло за отливки или друг 

одобрен материал,  за да се позволи лесното отстраняване на кофражните формите без 

да се повреди бетона. На маслото за отливки или другите смазки не се позволява да 

влязат в контакт с армировката и вградената арматура. Няма да се използва какъвто и 

да е  материал, който може да се залепи, обезцвети или повреди завършващия слой на 
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бетона.  Кофражът основно ще се изстърже, почисти и ако е необходимо, поправи 

преди да се използва повторно. Всяка част от кофражно платно, която Надзорът счете 

за неподходяща за получаването на добър завършен слой, отговарящ на определения 

стандарт, поради твърде усиленото й използване или използването на материали, не 

съответстващи на съответния стандарт, ще се заменя с нова. Стенният кофраж ще се 

монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, когато не е 

предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност. 

Предплочи, предстени или друг уедрен оставащ кофраж ще се монтират съобразно 

указанията на производителя на кофража. Декофрирането на елементи от съоръженията 

се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на 

техническия ръководител и то само след набиране на първоначалната якост на бетона. 

Дефоринането ще се извърши след периода определен за стягане на бетона. Там където 

има специфични изисквания за ранно отстраняване на кофража с Надзора ще се 

съгласува процедура на установяване на това, дали бетонът е достигнал искания 

стандарт или не. Това се определя на базата на характеристиките на придобиване на 

якост, определени от изпитването на бетонни кубчета и / или с помощта на 

неразрушителен контрол. Кофрирането и съответно последващото армиране и 

бетониране на правите съоръжения ще започва от ъглови места, и ще продължи към 

правите участъци на съоръженията.  

На местата на получените конструктивни фуги ще бъдат изпълнени 

„Waterstop“  ленти с цел водонепропускливост на съоръженията. 

 

 

Полагане на “Waterstop” лента 
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Ако по мнението на Инженера/Надзора и направените проби и изследвания 

бетонът не е достигнал достатъчна якост отстраняването на кофража ще бъде отложено. 

 

Мерки по безопасност на труда при декофриране: 

• Декофрирането на стоманобетонови елементите от съоръженията ще се 

извършва по нареждане и указания на техническия ръководител на обекта 

и под неговия непосредствения контрол. 

• При декофриране работниците ще ползват предпазни очила, а при работа 

на височина, свързана с опасност от падане и предпазни колани. 

• Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни 

елементи. 

• При декофриране и избутване извън площадката на декофриране на 

безподпорни и подпорни кофражни платна за плочи да се използват 

ограничителни средства (въжета и др.), които ги осигуряват против 

изпадане. 

• На тъмни места за осветление да се ползва ел. ток ниско напрежение 36 

волта. 

• При декофрирането задължително ще се ползва предпазна каска, дълга 

щанга и въже за превързване и дърпане от безопасно разстояние. 

• Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи 

и се складира встрани от пешеходни пътеки и транспортни пътища. 

• Задължително е поддържането на строителната площадка и работните 

места почистени от отпадъци и др. предмети, представляващи опасност за 

трудови злополуки. 

• След декофриране всички отвори по плочи ще се обезопасят чрез трайно 

покритие или парапети. 

 

Общи дейности при изпълнение на стоманобетонови конструкции 

 

Допускане и оформяне на фуги в бетона 

Конструктивни фуги 
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Положението и формата на конструктивните фуги, освен когато е показано в 

конструктивните чертежи, се съгласува с Инженера/Надзора преди започването на 

бетонирането. Освен, ако нещо друго не е разпоредено, те се правят през плоскостите с 

минимум срязване. Фугите се правят само по дължината на хоризонталната или 

вертикална равнина и освен в случай на наклонени или извити детайли, те са под прав 

ъгъл спрямо принципната ос на елемента.  

Преди бетонирането стоп - краищата се обработят с одобрен повърхностен 

забавител вместо с масло за отливки. Такъв забавител може да се приложи след 

бетониране към горните повърхности, които в последствие ще образуват 

конструктивната фуга. Всички такива приложения на забавители подлежат на 

предварителното одобрение на Строителния надзор.   

Стоп - краищата внимателно се отстраняват без да се засяга бетона и 

армировката, веднага след като е възможно след бетонирането, в зависимост от 

средната температура на средата и условията на съхнене, при одобрението на Надзора. 

Това нормално става след около 9 часа от полагането на бетона. Веднага след 

отстраняването на стоп - краищата всички хоризонтални и вертикални фуги добре се 

изчеткват за отстраняване на циментовото мляко и финия инертен материал. Едрият 

инертен материал се оставя изложен и не се третира.  

Когато бетонирането се поднови върху конструктивната фуга, повърхността на 

първоначално поставения бетон се измива с маркуч и излишната вода  се оставя да се 

оттече преди полагането на новия бетон.  

 

Фуги на движенията 

 

Когато проектният метод на Изпълнителя изисква компенсиращи или други 

фуги, те ясно ще са показани на схемите на Проектанта ще е отговорен за 

проектирането и определяне на мястото на фугите на движението от одобрен от 

Надзора тип съобразно необходимостта. 

 

Покритие, не позволяващо свързване 

 

Където се изисква покритие, не позволяващо свързване, напр. при фуга за 

движение между два бетонни елемента, това ще се постига чрез използването на 
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одобрена мембрана, непозволяваща свързване, или битумна боя. Точният вид на 

материала ще се определи от Изпълнителя и ще се съгласува със Строителния надзор 

 

Материали, запечатващи фугите 

 

Повърхностното запечатване на вертикални или наклонени фуги ще се прави 

от течен, от две части полисулфиден запечатващ материал, отговарящ на изискванията 

на  БДС. Марката на използавният материал ще се съгласува с Надзора. 

Само за слабо движещи се хоризонтални фуги, в съответствие с изискванията 

на БДС, ще се използва запечатващи горещо изливани каучукови/битумни съединения. 

За подобни фуги, където потенциалното движение е извън обхвата на горещо 

изливаните каучукови /битумни запечатващи съединения, ще се използва студено 

изливано запечатващо съединение, в съответствие с БДС от тип, одобрен от Инженера. 

Всички гореспоменати продукти ще бъдат  от надеждни производители и 

подлежат на одобрението на Строителния надзор. 

 

Прилагане на материали, запечатващи фугите  

 

Схемите и размерите на запечатването на фугите ще са уточнени в Работния 

проект и ще бъдат съгласувани с Надзора. 

Всички запечатващи фугите материали се смесват и прилагат строго в 

съответствие с инструкциите на производителя. 

Непосредствено преди постоянното запечатване, улеите ще се почистват 

основно и всякакво замърсяване или свободни материали или някакво предишно 

временно  запечатване или  друг пълнител, грес или масло, биват отстранени. Освен ако 

нещо друго не е препоръчано или наредено, запечатващите вещества ще се прилагат 

така, че да са на 5 mm от повърхността на бетона.  

 

Изпитване и контрол на бетона 

 

Използваният бетон на обекта ще се доставя готов, но независимо от това 

Инженера/Надзора ще може да изиска да се направи проверка на пропорциите в 

използваната смес чрез анализ на втвърден бетон в съответствие с БДС 12350. 
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Определяне на температурата на свежия бетон 

 

Що се отнася до измерването на температурата на свежия бетон, ще се 

приложи следния метод : 

До 2 минути след вземане на пробата инерционен термометър тип A 100mm 

осигурен от Изпълнителя с обхват -500C до +1100C, с деления от 10C и съответстващ на 

БДС EN 12350, се вкарва в пробата до дълбочина поне 100mm.  При стабилни условия в 

продължение на 1 минута, температурата се записва с точност до 10C. 

Освен ако Инженера/Надзора не е наредил нещо друго, горното изпитване се 

провежда за всяка доставка на бетон, който ще се полага на обекта, в точката на 

доставянето му. 

Записите за температурата, заедно със записите на влажността и скоростта на 

вятъра, се предават ежедневно на Инженера и се запазват при Изпълнителя.  

 

Вземане на проба от бетона за изпитване на якостта 

 

Вземането на проби от бетона и правенето на кубчета за изпитване е в 

съответствие с изискванията на БДС EN 12390. Всички вземания на проба ще се 

провеждат от Изпълнителя на площадката за полагане на бетона на съответното място.  

Вземането на проба за изработката на кубчета за изпитване ще се прави поне 

веднъж на всяка операция на бетониране, извършена без прекъсване, или в случай на 

повече от 50 кубични метра, излети непрекъснато, поне веднъж на всеки 50 кубични 

метра. Ако Инженера нареди, цифрата 50 кубични метра се намалява, за да се отчете 

необходимия допълнителен контрол при по - критични строителни конструкции. 

От всяка проба, взета съгласно гореказаното, се правят четири кубчета с 

размери 150/150/150 mm за изпитване на якостта.  

Кубчетата, изисквани от Изпълнителя за негово собствено използване за 

определяне на скоростта на нарастване на якостта или други свойства на някакво 

количество бетон, се считат за допълнителни към минималните рутинни кубчета и се 

заплащат от Изпълнителя.  

Всички кубчета се маркират за времето на изливане с датата, класа на бетона и 

други необходими бележки, за идентифициране на частта от работите, от която са взети 

кубчетата.  
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Сушене на кубчетата за изпитване 

 

Бетонните кубчета за изпитване се обработват съгласно изискванията на БДС 

EN 12390. Ако е необходимо, допълнителни кубчета, направени както е описано по-

горе, се сушат при условия, сравнително близки до условията, на които е подложена 

основната маса бетон, от която е взета пробата за кубчетата, но резултатите от всички 

изпитвания, проведени с такива кубчета, се използват само за сравнителни цели и не 

като основа за приемане или отхвърляне на бетонните работи.  

 

Изпитване и изисквания към якостта на бетонните кубчета за изпитване 

 

Всички бетонни кубчета за изпитване се трошат за определяне на якостта на 

свиване в съответствие с изискванията на БДС EN 12390. 

От всеки комплект от четири кубчета за изпитване, две се изпитват на 28 ден, а 

останалите две  по - рано, съгласно инструкциите на Надзора. Нормално е този по-

ранен етап да бъде на седмия дни. Резултатите от изпитванията, направени на 28 ден са 

основата на стандарта за приемане на якостта на бетона, освен ако Надзорът не нареди 

изпитванията на по - ранния етап да се приемат за такава база 

Всяко кубче от двете се изпитва и се взема средното от двата резултата, което 

се определя като резултат от изпитването за бетонната проба на този етап.  

Съответствието с изискването за якост за този клас бетон се приема, ако 

резултатите от изпитването от 28 ден (или по-ранните тестове, ако се дефинират като 

определящи) отговарят на двете условия, дадени по-долу: 

1. минималната средна якост, определена от която и да е група от 4 

последователни резултата от изпитването се определя като: f + 3 

 Където: f е якостта според изискванията в N/mm2  

2. минималната якост, определена от някой резултат от изпитването се определя 

като : f - 1.5 

Където: f е определеното по-горе. 

 

Записи 

 

Резултатите от изпитванията на кубчетата се предават в два екземпляра на 

Инженера/Надзора на стандартен формуляр на сертификат, попълнен и подписан от 
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началника на лабораторията и Изпълнителя. Те се предават от Изпълнителя на 

Строителния надзор, колкото може по - скоро след получаването на резултатите от 

лабораторните изпитванията.   

Сертификатите за тестовете с кубчетата при бетонните работи, при 

представянето им на Надзора, ще включват следната информация : 

- Датата на изливане на кубчетата 

- Датата на изпитване на кубчетата 

- Възрастта на кубчетата при изпитване 

- Бележка за маркировките върху кубчетата 

- Частта от работите, от която е взета пробата за кубчетата 

- Инертният материал, типът цимент и добавките и определеният клас 

бетон 

- Използваният смесител (забъркване на площадката или доставен готов 

бетон) 

- Условията на сушене, включително температурата 

- Условията, при които кубчетата са поставени в машината за изпитване 

- Теглото на кубчетата 

- Обемът на кубчетата, определен чрез изместване 

- Плътността  

- Якост на свиване 

- Видът на бетона и природата на трошенето, ако са необичайни. 

 

В добавка към горните подробни записи, Изпълнителят прави такива записи и 

във формуляр, като показва експлоатационните параметри във времето за всеки клас 

бетон и по - специално якостта и други такива свойства, които могат да се оценят и са 

важни за качеството на изпълнение на строителните работи. Тези записи са достъпни за 

Инженера и може да се използват при оценка на необходимостта от промяна в 

пропорциите на сместа, както е дадено в тази спецификация.  

Резултатите от всички рутинни изпитвания, се записват и предоставят редовно 

в стандартна форма за  съгласуване с Инженера.  

 

Безразрушителен контрол 
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Всички методи на безразрушително изпитване на втвърден бетон подлежат на 

одобрение от Инженера/Надзора и всяка информация, предадена преди одобрението 

му, ще включва детайли за калибрирането на изпитванията  и ще показва как 

изпитванията могат да покажат желаните свойства на бетона.  

 

Безразрушителен метод за определяне на вероятна якост на натиск чрез 

повърхностна твърдост (БДС EN 12504-2) 

 

При този метод се използва зависимостта между повърхностната твърдост и 

якостта на бетона, която е право пропорционална. Повърхностната твърдост се 

определя със стандартен чук с пружина – склерометър. 

 

 Апаратуа - склеромерърът (чук на Шмид) се състои от следните основни 

елементи:  

-тялото на уреда, на което има скала за отчитане на отскока чрез индикатор 

(показалец);  

-ударник, който представлява стоманен цилиндър, върху който се движи чука;  

-пружина, която при натискане на ударника се разтяга и при достигане до 

дъното на уреда палеца освобождава пружината. 

 

Изпитване със склерометър  

 

 

 

Преди започването на изпитването със склерометър ще се съобразим с 

изискванията към повърхността:  
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- Трябва да е суха, ако е влажна се изсушава преди изпитването. 

- Температурата трябва да е <50оС  

- Трябва да е гладка без шупли, ако е нужно преди изпитването посредством 

камъка за шлайфане се отнема от повърхността докато се стигне до здрава и гладка 

повърхност (1-2mm).  

Масата и дебелината на изпитвания елемент ще са такива, че при провеждане 

на изпитването да не се отмества елемента нито да се огъва (300kg, 10cm).  

Върху елемента се избира място с размери приблизително 100х100mm на 

подходящо за целта място и се нанасят минимум 9 удaра, като разстоянието между 

отделните точки ще е минимум 3cm а разстоянието от ръба на елемента ще е минимум 

5cm. Самите удари се нанасят перпендикулярно. 

Уредът изваден от кутията е със прибран ударник и за да се отвори се притиска 

до повърхността, която ще изпитваме и се чува щракване, след което ударника е в 

готовност за удар. 

В свободно положение на ударника той е максимално издаден от тялото, като 

чука се намира в другия му край захванат чрез палец . 

При допиране по повърхността и натискане на тялото към стената ударника се 

прибира навътре в тялото, като пружината се опъва. 

При натискане на ударника до край, палеца се опира в дъното на уреда и 

освобождава чука, който под действието на пружината се придвижва към долния край 

на ударника. 

След като е освободен чукът се удря в долния край на ударника и отскача 

помествайки индикатора. 

Ако в този момент отдръпнем склерометъра показалеца ще се върне в изходно 

положение затова се натиска бутон задържащ ударника в тялото. Остава да отчетем 

големината на отскока от скалата на уреда и да запишем резултата заедно с посоката на 

уреда.  

Ако при удара бетона се отчупи, ако се ударили на шупла или добавъчен 

материал повтаряме в близост да изпитваното място. 

 

Безразрушителен метод за изпитване на бетона чрез скоростта на 

разпространение на ултразвуков импулс ( БДС EN 12504-4)  
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При този метод се определя времето за преминаване на ултразвуков импулс 

през бетона, след което се изчислява скоростта на преминаване на импулса през 

материала. Известно е, че в по - плътна среда скоростта на разпространение на звука е 

по - голяма и обратното (въздух – 330m/s, вода – 1250m/s, бетон – 3000-5000m/s). 

Колкото времето за преминаване на импулса е по - малко, толкова скоростта е по - 

голяма, бетонът е по - плътен и с по - голяма якост. Освен за определяне на якостта 

методът може да се използва и за проверка на еднородността на излят от бетон елемент. 

 

Апаратура  

 

Уредът за определяне на скоростта на преминаване на ултразвуков импулс се 

нарича ултразвуков бетоноскоп състоящ се от:  

- излъчвател и приемник на ултразвуков импулс контактуващи с бетоновата 

проба.  

- компютър, който генерира, приема и обработва импулса, като показва на 

дисплея времето в μS за преминаване на ултразвуковия импулс през бетоновата проба.  

- бетонова проба с известна дължина. 

 

Изпитване  

 

Преди изпитването ще се уверим, че повърхността е чиста, гладка и суха, има 

достъп от двете страни на елемента и температурата на бетона е под 50оС. Излъчвателя 

и приемника са разположени перпендикулярно на повърхността и контактуват с нея 

чрез технически вазелин. 

За всеки участък се правят минимум три прозвучавания.  

От дисплея се отчита времето за преминаване на ултразвуковия импулс . 

Когато това е одобрено или наредено от Инженера, методите на неразрушаващ 

контрол могат да се използват в случай на неудовлетворяване на изискванията за якост 

от кубчетата за изпитване, споменати по-горе. Такива методи може да се използват 

също и при процедури на рутинен контрол, при одобрение или нареждане от страна на 

Надзора.  

 

Изпитване на сърцевината на бетона 

 



Page 566 от 666 

 

Когато и където е наредено от Надзора, след евентуален неуспех на 

изпитванията за якост с кубчетата или по друго време, когато Инженера има причини 

да се съмнява в стандарта на бетона, положен в строителните работи, от втвърдения 

бетон се изрязват цилиндрични ядки за целите на изследване и изпитване. 

Оборудването и метода на рязане подлежат на одобрение от страна на 

Инженера/Надзора и освен ако не е наредено или одобрено нещо друго, образците имат 

диаметър 150 mm. 

Ако Инженерът го изисква, правят се ултразвукови изпитвания на бетона за 

определяне на промени в плътността или аномалии в бетона, следователно за 

определяне на мястото, от които да се вземат ядките.  

Всички изследвания и изпитвания на тези образци се провеждат в съответствие 

с изискванията на БДС 3816-84 и преди изпитването, образците са достъпни за Надзора 

за изследване.  

Ядки от очакваните съмнителни места се изпитват съгласно изискванията на 

Надзора и тези изпитвания включват: 

• Анализ на втвърдения бетон по БДС 7269-84 

• Изпитване на якостта на свиване на ядката съгласно БДС EN 12350 

Пълен отчет за изследванията и резултатите от изпитванията, съгласно 

изискванията на БДС, се предоставят на Надзора за всеки образец и Надзорът решава 

какви по-нататъшни действия да се предприемат.  

 

Правила за безопасност при кофражни, армировъчни и бетонови работи 

 

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 

ръководител осигурява  безопасното им изпълнение, като взима подходящи мерки за 

предпазване на работниците от възможни рискове. 

Всички СМР свързани с полагане на бетон , се изпълняват от работници 

запознати и инструктирани за този вид работа. 

Извършване на СМР, следващи кофражните работи от работни площадки на 

кофража се допуска от техническия ръководител на обекта само след укрепване на 

кофража в проектно положение. 

Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се 

извършва от устойчиви и обезопасени платформи и скелета. 
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Преминаване с или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и 

прясно излят бетон ще става по стабилно поставени върху подложки пътеки. 

При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго, всяко следващо ниво 

се монтира само след укрепване на долното. 

Без специални приспособления не се допуска изкачване по кофражите по време 

на монтажа им, както и стъпване и движение върху монтираните части. 

Подготовка, оразмеряване, сглобяване, разглобяване, ремонтиране и 

почистване на кофража ще се извършва по възможност извън строежа, в границите на 

строителната площадка. 

Кофражните елементи ще се подреждат на строителната площадка преди 

започване на работа, по вид и последователност на технологичните операции. 

Материалите за изготвяни на площадката кофражи и вложки се проверяват за 

установяване на годността им от техническият ръководител преди използването им. 

 

Няма да се допуска : 

 

• придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и 

недостатъчно укрепен кофраж; 

• оставяне във вертикално или наклонено положение неукрепен кофраж; 

• оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на 

дървен кофраж; 

• хвърляне от височина на кофражни платна и елементи. 

 

По краищата на кофража при необходимост се монтира работна площадка с 

предпазен парапет. 

Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при 

необходимост се ползват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване. 

Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се 

отстраняват след снемане на страничния кофраж. 

Декофрирането се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съгласно 

указанията на техническия ръководител. При декофрирането работниците ще използват 

предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане – предпазни каски и 

колани. 
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Обработката на армировката и изправянето на кангална стомана ще се 

извършва само на оградени и обезопасени за целта места. 

При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на 

работната маса се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващи 

работници. 

Заготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране 

и складиране и последователността на монтажа. 

Армировъчни скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се 

осигуряват  срещу преобръщане и падане. 

Няма да се допуска оставяне на стърчащи краища на армировката, които могат 

да наранят преминаващи работници, както и няма да се допуска качване на работещите 

по монтирана вертикална армировка по време на работа. 

Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен 

материал ще се извършва само след предприемане на необходимите мерки за ПАБ. 

Бетонирането започва след като техническият ръководител е установил 

изправността на използваните скелети, платформи, транспортни пътеки, осветление на 

работните места и на други временни съоръжения. 

По време на бетониране ще се следи за състоянието на кофража и при 

установяване на нередности процесът ще се спира до привеждане на 

носимоспособността на кофража до проектната. 

При полагане на бетона с бетонпомпа преместването на стрелата от един 

участък на друг ще се извършва само при спряно действие на нагнетителната помпа. 

При прекъсване подаването на бетонова смес за повече от 30 минути бетонопроводът 

се изпразва и почиства. 

Монтажът, демонтажът и ремотът на бетонопроводите, както и отстраняването 

на остатъчен бетон по тях ще се извършва само след намаляване на налягането до 

атмосферното. 

По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух, работещите, 

незаети с тази операция ще застават на разстояние не по – малко от 10,0м от тях. При 

пропадане и електроподгряване на положен бетон или при полагане на бетон с 

химически добавки ще се вземат всички необходими мерки срещу изгаряне на кожата и 

повреждане на очите на работещите. 

 

При транспортиране на бетонната смес с количка : 
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• допустимият наклон на пътеките за пълна количка с едно колело е до 4% при 

изкачване и до 12% при спускане, а за количка с две колела – и в двата случая е 

до 3%, като товарът се определя за съответния наклон при извършване на оценка 

на риска. 

• Дървените пътеки ще са достатъчно здрави, няма да се огъват  и няма да имат 

остри завои и стъпала, както и няма да стъпват непосредствено върху 

армировката 

 

При транспортирането на бетонова смес по улеи могат да се използват : 

• Открити звена – за спускане от височина до 4,0м; 

• Затворени улеи – за спускане от височина до 10,0м.; 

• Виброхоботи и приспособления за намаляване на скоростта на бетоновата смес – 

за спускане от височина над 10,0м. 

 

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 

ръководител ще осигури предварително безопасното им изпълнение, като ще вземе 

всички необходими мерки за предпазване на работниците от възможните рискове. 

Всички СМР, свързани с полагане на бетон ще се изпълняват от опитни 

работници, запознати и инструктирани за спецификата на тази дейност. 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

 

Периодично почистване по време на работата 

 

Изпълнителят ще отстранява и премахва от района на Площадките всички 

отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по - често, ако те пречат на работата 

по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 

пожар или инцидент или причиняват неудобство преминаващите в района на 

изпълнение на СМР.  

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя 

и ще се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по 

пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците ще бъдат изхвърлени на 

депо, посочено от общината.  



Page 570 от 666 

 

Веднага ще се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на 

обществени места (пътища, улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи 

площадките. 

 

Окончателно почистване  

 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, 

Изпълнителят ще отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а 

също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, 

строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е 

използвал при извършването на работите. Изпълнителят ще почисти и да остави 

Площадката в чисто състояние. 

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Всички материали ще са нови, със съответното качество, подходящи за целта и 

няма имат дефекти. Материалите ще се избират, така че да предотвратяват корозията, 

причинена от околните условия.  

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 

декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от 

инструкция и информация за безопасност на български език. Строителните продукти, 

влагани в обекта ще бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация 

за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и 

образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация 

за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. 

Декларациите ще демонстрират съответствие с българските национални изисквания по 

отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.  

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един - единствен строеж, се влагат в строежите въз 

основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в 
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зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени 

изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали. 

Докато не е дадено одобрението на строителния надзор няма да бъдат поръчвани 

никакви материали или работи. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя от 

неговите задължения и отговорности по този Договор. 

Всички доставени материали ще отговарят на БДС EN стандартите цитирани в, 

техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят ще 

представи декларация за експлоатационни показатели на продукта със съответните 

европейски норми - EN и стандарти.  

Производителят ще притежава собствена система за управление на качеството в 

съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалент, гарантираща постоянно качество на 

изделията.  

При полагане ще се спазват инструкциите на съответния производител.  

 

Водопроводни тръби 

Тръби – полиетиленови с висока плътност 

 

Тръбите ще имат следната маркировка:  

✓ Размер на тръбите  

✓ Клас на налягане; клас на коравината  

✓ Дължина  

✓ Партиден номер  

✓ Име или търговска марка  

 

Доставените тръби ПЕВП задължително ще отговарят на западно европейските 

стандарти – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и ще притежават сертификат за 

качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването. 

Предвижда се външната водопроводна мрежа да се изпълни с тръби от 

полиетилен висока плътност (ПЕВП), подходящи за подаване на питейна вода под 

налягане съгласно одобрения проект. 

Водопроводите ще се изпълнянт от полиетиленови тръби - висока плътност 

издържащи на номинално налягане : PN10; PN16; PN20 – за съответните участъци, 

съгласно надлъжните профили от проекта.   

✓ Материал: PE100, устойчив на образуване на пукнатини  
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✓ Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100.  

✓ Цвят: черен цвят със синя нишка или в син цвят за питейна вода  

✓ Полагане: в изкоп  

✓ Номинален диаметър DN според проектната документация (dn90; dn110).  

✓ Номинално налягане и Standard Dimension Ratio:  

o PN10 (SDR 17);  

o PN16 (SDR 11);  

o PN20 (SDR 9) 

 

Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) ще са годни за 

електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на БДС ЕN12201-

1:2005 и БДС EN12201-5 или други еквивалентни стандарти.  

 

Тръбите, от които ще се изпълнява водопровода ще са придружени от:  

✓ Санитарно разрешение от МЗ;  

✓ Становище от националния център по хигиена;  

✓ Сертификат за безвредност;  

✓ Сертификат за нетоксичност;  

✓ Анализни протоколи;  

✓ Техническа характеристика по химическа структура и технологични 

параметри; 

✓ Каталози с производствени характеристики и параметри и др. 

 

Сертификати  

 

1. EN 12201, prEN12201-2 pr EN12220-3 или еквивалентни: Пластични тръбни 

системи за водоснабдяване - полиетилен  

2. EN 13244 или еквивалентно: Пластични тръбни системи за подземни и 

наземни напорни водоснабдителни и общи системи, дренажи и канализация 

- полиетилен (ПЕ)  

3. ISO/TR 9080:1992 или еквивалентно: Термопластични материали за 

транспортиране на флуиди - методи за екстраполация на данни за скъсване 

при хидростатично напрежение, определящи дългосрочната хидростатична 

сила на термопластичните материали за тръби.  
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4. ISO 1167:1996 или еквивалентно: Термопластични материали за провеждане 

на флуиди - устойчивост на вътрешно налягане - методи на тестване.  

 

Спирателни кранове  

 

Корпусът на СК ще е изпълнен от сферографитен чугун. Крановете ще са 

подходящи за използване със запорен ключ, затварящи се по посока на часовниковата 

стрелка. Болтовете за СК да са от неръждаема стомана, а болтовете на капака ще са 

запечатани с восък или друго подобно покритие.  

Крановете ще са от традиционния вид фланшов шибърен кран, гладък преход, 

тяло, капак и клин със сърцевина от сферографитен чугун, напълно вулканизирана с 

EPDM, епоксидно покритие отвън и отвътре, освен ако не е указано друго.  

Фланците ще са по DIN 3202, част I, F4 (F5), с отвори по ISO 7005-2 (EN 1092-2; 

1997- DIN2501) или еквивалентно.  

Спирателните кранове ще са с номинално налягане съгласно проектната 

документация, двойно фланшови и с фланци пробити за същото налягане в 

съответствие с EN 1092 или еквивалентно.  

Всички салници на крановете ще бъдат от типа тороидален уплътнителен 

пръстен (О-пръстен), задействан от налягането. За тази система ще бъде включен още 

един допълнителен пръстен, за да се предотврати проникването на вредни субстанции.  

Вътрешното и външното покритие за дизайна на шибърния кран с гумиран клин 

ще бъде синьо полимерно покритие с дебелина най- малко 250 μm и без дефекти.  

Броят пълни обороти от отворено до затворено положение ще е съгласно DIN 

3352 - част 4 или еквивалентно. 

 

Укрепване (опорни бетонови блокчета)  

 

При чупките (дъги, тройници, намалители. Заглушки) и  наклони над 30 %, 

както е показано в чертежите от проекта ще се поставят предвидените опорни блокове.  

Бетоновите блокове ще се изливат върху твърда почва и фитингите ще се закрепят 

върху тях.  

 

Въздушници  
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Въздушниците ще са конструирани така, че автоматично да изпускат въздуха, 

който се събира под налягане, докато водопровода функционира, без през тях да изтича 

вода. Въздушниците ще имат максимално работно налягане съгласно изискванията в 

проекта и ще действат, без да пропускат вода. Входът на въздушника ще е двуинчов 

BSP с външна резба. Всички въздушници ще са преминали успешно тестовете на 

производителя за проверка и експлоатационни резултати, указани в EN1074 или 

еквивалентно, като резултатите от тестовете ще бъдат представени от Изпълнителя на 

Възложителя при поискване от страна на Възложителя. 

 

Фитинги и специални части  

Полиетиленови електрозаваряеми и челно заваряеми фитинги  

 

Няма да се използват материали, които изискват условия на заваряване, 

различни от онези, посочени в EN 12201-3 или еквивалентно.  

Излетите с инжектиране фитинги ще имат същите експлоатационни 

характеристики като тръбата.  

С цел по добро качество на заварките фитингите и тръбите ще бъдат доставени 

от един и същи производител за да сме сигурни в еднородността на материала. 

Полиетиленови фитинги ще се използват за следните приложения:  

✓ Излети с инжектиране фитинги - за челно заваряване и електрозаваряване към 

тръби.  

✓ Фитинги с размери до Ф 140 - за електрозаваряване.  

Фитингите ще имат същите физически свойства като тръбата.  

Нито един водопровод няма да влошава експлоатационните си качества заради 

намалени експлоатационни резултати на фитинг/и.  

Електрозаваряемите тройници ще са с вградени реотани за електрозаваряване 

само в двата края на правата посока, а отклонението ще е с гладък край за 

електромуфено или челно заваряване.  

Фитингите и специалните части от PEHD ще отговарят по физико-химическа 

характеристика на тръбите и на стандарт БДС ЕN12201-1:2005 до EN12201-5.  

Фитингите ще са изработени от РЕ 100 материали за корпуса на фитинга, като се 

спазват всички изисквания за експлоатационни резултати.  
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Устойчивостта на налягане на вече съединените в свръзка тръба и фитинг ще се 

покаже, като се постигнат изискванията, определени в EN 12201 или еквивалентно за 

тръби, както при 20°С, така и при 80°С.  

Тези части ще се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени 

в насипно състояние‚ ще се внимава да не се деформират или повредят от удари между 

тях или от други тежки материали. Фитингите ще отговарят на физико химическите 

характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под 

налягане или в случай‚ че не се намират на пазара‚ ще се получават директно от 

тръбата чрез челно заваряване на сегменти (огъване‚ челна заварка с вставяне на 

материал и т.н.). Свързването между тръби от PEHD и фитингите‚ специалните части и 

аксесоарите от друг материал ще става основно посредством съединителен елемент с 

механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.  

 

Болтове, гайки, шайби, шпилки  

 

Болтовете от легирана или въглеродна стомана ще бъдат галванизирани в 

съответствие с EN 12329 или еквивалентно със степен Zn5/C или шерардизирани, ще са 

последващо покрити с подходящ грунд и след това - с полимерно покритие с 

равномерна и постоянна плътност от най-малко 75μm.  

Болтовете ще имат резба по цялата работна дължина на тялото.  

 

Свободни фланци за РЕ фланшови накрайници  

 

Свободните фланци ще са изработени от стомана съгласно EN 10204 и ще 

осигуряват бърз и лесен монтаж и най-ефективно решение при необходимост от 

направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение ще осигурява 

защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира уплътнения и 

водоплътност.  

Фланците и отворите ще са по ISO 7005-2 EN 1092-2:1997 DIN 2501 или 

еквивалентно за PN10.  

Фитингите ще имат конструктивно ограничител, който да определя дълбочината 

на проникване на тръбата.  

Фитинги, които съдържат множество компоненти, ще се доставят като единичен 

фитинг. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

 

No Материал Модел 
Сертификати за 

качество и стандарти 

1 Пясък Фракция 0/4мм 

БДС EN 13043;  

БДС EN 13242;   

EN 13043:2005+AC:2005;  

EN 13242:2002+A1:2007; 

EN13450:2005+AC:2005; 

EN12620:2002+A1:2008; 

2 Трошен камък Фракция 0/30 мм 

БДС EN 13043; БДС  

EN 13242;   

EN 13043:2005+AC:2005; 

EN 13242:2002+A1:2007; 

EN13450:2005+AC:2005; 

EN12620:2002+A1:2008; 

3 Трошен камък Фракция 0/63 мм 

БДС EN 13043;  

БДС EN 13242;   

EN 13043:2005+AC:2005; 

EN 13242:2002+A1:2007; 

EN13450:2005+AC:2005; 

EN12620:2002+A1:2008; 

4 
Инертни и добавъчни 

материали 

добавъчни 

материали за 

бетон 

-скални 

материали за 

несвързани и 

хидравлично 

свързани 

материали за 

използване в 

строителни 

съоръжения и 

пътностроител

ство 

БДС EN 13043;  

БДС EN 13242;   

EN 13043:2005+AC:2005; 

EN 13242:2002+A1:2007; 

EN13450:2005+AC:2005; 

EN12620:2002+A1:2008; 

5 HDPE тръби и фасонни части 

HDPE 

/полиетилен 

висока 

плътност/ 

PE 100  

(PN10;PN16; 

PN20) 

ISO 9001; DIN;    

БДС EN 12201-2:2011 + 

A1:2013;  

БДС EN 12201 - 3:2011 + 

A1:2013;  

ISO 9001:2008;  

ISO 14001:2004;         

6 Сигнална лента  БДС 7407/80; ТС 01-04-00 
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No Материал Модел 
Сертификати за 

качество и стандарти 

LDPE-04 

7 
Детекторна обозначителна 

лента със стоманен проводник 
 

DIN EN 12613;  

DIN 54841-3;  

DIN EN ISO 527-1;  

DIN 53370;  

DIN EN ISO 846; 

8 
Спирателна и регулираща 

арматура 

Спирателни 

кранове, 

обратни клапи 

въздушници и др. 

БДС EN 1074-2:2004; 

DIN EN 1092-2 (DIN 2501 – 

PN) 

9 Цимент 
Цимент тип 

CEM I 42.5 R 

БДС EN               

  197-1:2011 

10 Армировка В500В БДС 9252 

11 Бетонови смеси и разтвори 
Бетонови смеси  

 

БДС EN 13791:2007; БДС 

EN 206-1/NA2008; БДС EN 

206-1:2002; БДС EN 206-

9:2010; 
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Г. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА 

СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ  

 

1. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Тук участникът представя своето предложение за мерките по опазване на околната 

среда, които да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването 

на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Мерките е 

необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението й.  

 

БАЗОВИТЕ МЕРКИ ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО МИНИМАЛНО 

НЕОБХОДИМИ : 

 

• СЪБЛЮДАВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДПИСАНИ ОТ 

ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

Изпълнителят ще предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да 

опази околната среда както на площадката, така и извън нея, като ограничи до 

минимум неудобствата за населението и имуществото вследствие на замърсяване, 

генерирано от строителните дейности. При изпълнение на СМР, Изпълнителят ще 

съблюдава ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение 

на опазване на околната среда и човешкото здраве. 

При изпълнението на строително – монтажните работи водещо ще бъде не 

допускане образуването на нерегламентирани сметища, опазване здравето и живота на 

хората, предотвратяване замърсяването на околната среда и опазване на растителното и 

биоразнообразие.  
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Като имаме впредвид, че едно замърсяване на околната среда ще се отрази 

неблагоприятно както на животинските и растителни видове намиращи се на 

територията на общината, така и на чистотата на водите, почвите и въздуха, което от 

своя страна ще окаже отрицателно влияние на здравето на хората и на икономиката на 

територията на общината.   

В основни линии действията за опазване на околната среда по време на 

строителството се ориентират към осигуряване на коректно управление на 

замърсяващите потоци от строителните работи, от източника на необходимите за 

строителството материали и използваната строителна техника. 

За да можем да управляваме процеса на опазване на околната среда по време на 

изпълнението на дейностите по договора ще определим потенциалните замърсяващи 

потоци и нормативните изисквания по отношение на опазването на околната среда. 

 

Възможни са следните замърсяващи потоци: 

 

• строителни отпадъци, получени в резултат на изпълнение на строително- 

монтажните работи на обекта; 

• метални отпадъци, отделяни при изпълнение на арматури и заваръчни 

работи (електроди,  телени четки, карбофлексови шайби и др.); 

• неорганизирани емисии от прах при изкопно - насипните и транспортни 

работи и при товаро - разтоварни работи на земни и скални маси; 

• отпадъци от използваните в строителството материали – опаковки от 

използваните материали; 

• замърсяване с кариерни материали; 

• смесени твърди битови отпадъци, образувани от строителния персонал на 

обекта; 

• отпадни води от миенето на използваната строителна и транспортна 

техника; 

• изтичане на горива и гориво - смазочни масла от машините и техниката; 

• отработени газове, отделяни  при работа на строителната и транспортната 

техника; 
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• отпадъци от дейността в офисите на Изпълнителя и Инженера 

/Строителния надзор - офис материали, в т. ч. хартия, живачни и 

луминисцентни лампи, електрически батерии; 

• шум от работата на строителната техника и машини; 

• отрицателно въздействие върху ландшафта, растителния и животинския 

свят; 

Изпълнителят ще идентифицира и осигури достъп до приложимите законови 

изисквания за всички аспекти по опазването на околната среда и ще определи и 

контролира как тези изисквания се прилагат. Отговорен за контрола по съблюдаване на 

ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на 

опазване на околната среда е координаторът по опазване на околната среда. 

За опазване на околната среда при извършване на СМР на обекта ще бъде 

спазвано стриктно законодателството и нормативната уредба на национално и 

общинско ниво в тази област, а именно: 

 

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г., 

изм. бр. 86 от 2003 г., доп. бр. 70 от 2004 г., бр. 74 от 2005 г., изм. и доп. бр. 77 от 

27.09.2005 г.) (ЗООС); 

2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ от 13.07.2012г. (обн.ДВ, бр.53/2012, 

последно изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016 г.) (ЗУО); 

3. Закон за опазване на земеделските земи (ДВ бр. 35/1996 г., изм. и доп. бр. 

14/2000 г., бр. 26/2000 г., бр. 28/2001 г.) и правилника за неговото прилагане (ДВ 

бр. 84/1996 г.) (ЗОЗЗ); 

4. Закона за чистотата на атмосферния въздух; 

5. Закона за опазване на биологичното разнообразие; 

6. Закона за защитените територии; 

7. Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове 

по тяхното прилагане; 

8. Закона за здравето; 

9. Закона за почвите; 

10. Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; 

11. Закон за опазване на водите и почвите от замърсяване (ДВ бр. 84/1963 г., изм. и 

доп. бр. 45/1996 г.); 

12. Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
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13. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

14. Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр. 

84 от 4.10.1996 Г., ИЗМ. И доп. ДВ бр. 35 ОТ 8.05.2012 Г.); 

15. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците (Обн., ДВ, бр.66 

от 08.08.2014г.). 

16. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.). 

17. Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.). 

18. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци (Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 

г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 

16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 

1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 

22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 

9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 

30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 

г.). 

19. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., обн. ДВ бр.11 

от 31.01.2017 г.). 

20. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали (Приета с ПМС 277 от 05.11.2012г, обн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.). 

21. Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки (обн., ДВ, бр.85 от 06.11.2012г, 

изм. и доп., бр.76 от 30.08.2013г.). 

22. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ бр. 

89/1996 г., изм. бр. 30/2002 г.); 
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23. Наредба № З за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата (ДВ бр. 36/1979 г., изм. и доп. бр. 5/1996 г., бр. 54/1997 г., бр. 21/2000 г., 

бр. 39/2002 г.); 

24. Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 

25. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (Приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр.2 от 8.01.2013 

г., в сила от 08.01.2013 г., попр. бр.6 от 22.01.2013г., изм. и доп., бр .51 от 

11.06.201 3г., в сила от 11.06.2013 г., бр.66 от 28.08.2015 г.). 

26. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (Приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр. 29/1999 г.). 

27. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (Приета с ПМС 

№352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.). 

28. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(Приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г., в сила от 

01.01.2014 г.). 

29. Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС №11 

от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр.7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013г., изм. и 

доп., бр.95 от 01.11.2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм., бр.60 от 22.07.2014 г., в 

сила от 22.07.201 4г., бр.57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.). 

30. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с 

ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.). 

31. Наредба № lз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп. ДВ. бр.75 / 27.08.201З г.); 

32. Директива на ЕС 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазването на естествените 

местообитания на дивата флора и фауна; 

 

Норматива уредба на общинско ниво 

 

33. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Котел, приета с 

Решение на Общинския съвет № 382/28.11.2013 г. 

34. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на Община Котел. Наредбата е приета с Решение № 278/30.09.2016 г. на 

Общинския съвет. 
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35. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, 

благоустройството и безопасността на движението на територията на Община 

Котел. Наредбата е приета с Решение № 32 от 03.02.2004 г., последно изм. и доп. 

с Решение № 734 от 28.08.2015 г. 

36. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, 

заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията 

на Община Котел. Наредбата е приета с Решение № 123 от 08.09.2008 г. на 

Общинския съвет. 

37. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община 

Котел 

38. Програма за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020 г. приета с 

Решение на Общинския съвет Котел № 500/30.06.2014 г. 

 

Програмни документи на национално и общинско ниво  

 

39. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и национална 

програма за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана-

НПУО 

40. Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

41. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. 

42. Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Строителните отпадъци ще се извозват в процеса на изпълнение на работите и 

няма да се депонират на обекта с цел избягване замърсяването на почвите, 

подпочвените води , атмосферата и др. 

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна 

среда  в и около обекта при изпълнението на работите. 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. 

По време на изпълнението на работите Изпълнителят постоянно ще поддържа 

обекта почистен от строителни и битови отпадъци, като монтира и извозва периодично 
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контейнери за разделно събиране на отпадъци и те ще бъдат депонирани на определени 

за това места – регламентирано сметище посочено от Възложителя. 

Всички материали ще бъдат складирани подредено в предварително направени 

за целта складове, одобрени от Консултанта, а при завършване на работите 

Изпълнителя окончателно ще почисти обекта, ще отстрани всички временно изпълнени 

съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околна среда. 

По време на извършваните дейности работниците и служителите на 

Изпълнителя ще спазват следните принципи и правила: 

• Разделно събиране на отпадъците и складирането им на определените за това 

места; 

• Редовно почистване на обекта и недопускане на разхвърляне на строителни 

материали и отпадъци; 

• Ежедневно почистване на строителната техника; 

• Разделно извозване на строителните отпадъци; 

• Спазване на правилата за товарене, транспорт и разтоварване на строителни 

материали, необходими за извършваните дейности; 

• Складиране на строителните материали на определените за това места; 

• Запознаване на външните лица с изискването за разделно събиране и извозване 

на отпадъците и контрол за изпълнението му; 

• Недопускане на запрашаване на въздуха при изпълнение на строителните 

дейности; 

• Съблюдаване нивата на шум при работа на механизацията; 

• Опазване на зелените площи; 

 

Координаторът по опазване на околната среда, който е част от екипа на 

Изпълнителя ще работи в постоянно взаимодействие с местните власти и контролни 

органи, РЗИ и РИОСВ, в това число и със звено „Строителство и околна среда“ към 

общината. 

Съгласно получаваните указания от контролните органи и мониторинга на 

дейностите, ще спазваме и отговаряме за подходящото складиране, транспортиране и 

предаване за депониране или друго третиране, съгласувано с Възложителя и местните 

власти, на всички строителни и други отпадъци от дейността на обекта, в т. ч. и опасни 

отпадъци от различни химикали и опасни химични вещества. За тази цел ще 
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осигуряваме съответното обучение на персонала, ангажиран в строителството. Ще се 

съобразяваме и спазваме всички приложими противопожарни мерки, с цел ефикасни 

действия и взаимоотношения с противопожарните служби при необходимост. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мярката за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото 

законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве ще 

бъде прилагана постоянно както преди започване на строително монтажните работи, 

така и по време на строителството и след приключването му. 

Изпълнителят ще постигне изискванията, на които трябва да отговаря работата, 

като всички изпълнявани дейности по договора по отношение на опазването на 

околната среда ще се осъществяват при спазване на регламентите в разработената му и 

внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и 

здравето и безопасността при работа /ИСУ/, в съответствие с изискванията на 

съответните международни стандарти и на съответната нормативна уредба, действаща 

в Република България, обхващаща както процесите на изпълнението на строителството 

така и периода на гаранционна поддръжка на обекта. 

Системата за управление на Изпълнителя по отношение на опазване на 

околната среда е част от цялата ИСУ, която гарантира спазването на ограниченията, 

предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната 

среда и човешкото здрав. Системата е разработена така, че да осъществява активно и 

ангажирано управление, осигуряващо предпазване и ограничаване на потенциалните 

неблагоприятни въздейстаия върху околната среда в съответствие с европейските 

норми/стандарти и действащото законодателство в страната.  

За тази цел изпълнителят осъществява своята разработена дългосрочна 

Политика за управление на околната среда, като е обособил и ще използва свои 

звена от специалисти за извършване на вътрешен контрол в процеса на изпълнение на 

дейностите по договора. 

Всички ангажименти на изпълнителя по отношение на опазване на околната 

среда са подробно регламентирани в Наръчник и Процедури на ИСУ. Аспектите от 

дейностите на Изпълнителя се оценяват за нивото на въздействие върху околната среда 

и възможностите за възникване на замърсяване. На оценка се подлагат както аспектите 
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от дейностите, които могат да предизвикат значими, така и тези, които могат да 

предизвикат незначими въздействия върху околната среда. В тази връзка има 

разработени и се прилагат в практиката за управление на отпадъците работни 

инструкции, регламентиращи оценката на аспектите по околна среда, дейностите и 

отговорностите на персонала при събирането, съхранението и предаването на 

оторизирани организации на различни видове отпадъци, генерирани от дейността на 

изпълнителя като метали, пластмаси, опасни отпадъци, в т. ч. и излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/- живачни и луминисцентни лампи, 

електрически батерии, монитори, тонеркасети, акумулатори и др.  

Регламентирани са и действията за мониторинг и действия при аварийни 

ситуации и природни бедствия – пожари, наводнения, земетресения и др., както и за 

обучение и компетентност на персонала на изпълнителя. Същите са съобразени с 

националното законодателство за опазване на околната среда и управление на 

различните отпадъци и вредни емисии.  

Ежегодно от Изпълнителят се разработват и утвърждават програми за 

управление на околната среда и управление на отпадъците, в които се предвиждат 

кадрови и финансови  ресурси за осъществяване на дейността в тази насока.  

Планират се и се провеждат тренировки с персонала, при които се отчита 

готовността за спешни случаи и готовността за ответни действия и в случай на 

необходимост се предприемат превантивни и корегиращи мерки. 

Политиката ни е насочена към опазване на околната среда, осигуряване и 

управление на дейностите свързани не само с оползотворяването на отпадъците, 

генериране при изпълнение на строително - монтажните работи, но и да осигурява 

постоянно опазването на въздуха, почвите и водите на територията на изпълняваните 

от нас обекти.  

Изпълнителят притежава внедрена система за опазване на околната среда. 

Най - удачното решение за пълното и навременно извършване на дейностите по 

опазване на околната среда е изработването на организационен план за управление, 

който да включва планирането на конкретни мероприятия, мерки и действия на 

различни нива на намеса, независимо от специфичния аспект, за който става въпрос, за 

да бъдат спазени екологичните изисквания по време на изграждането на обекта, 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда и издадените решения на 

компетентните органи и общински власти, в т.ч. РЗИ и РИОСВ. 
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В плана за управление опазването на околната среда се залага главно на 

принципа на превенцията. Разгледани са също и действията, които ще се предприемат 

при намаляване на възникнали щети, въпреки взетите предварителни мерки. 

- Предохранителни мерки: действия, насочени към намаляване произвеждането 

на нежелателни замърсяващи потоци, обхващайки както действията по 

конкретни строителни елементи, като например състояние на техниката, така и 

решения относно специалното местоположение на някои действия по 

изграждането, като помощните инсталации например. 

- Коректурни мерки: действия, ориентирани към намаляване на щетите от 

замърсяващите потоци, тогава, когато те вече са факт. 

Предлаганият организационен план за опазването на околната среда е изготвен с 

препоръки и изисквания, чието спазване е задължително за всички имащи отношение 

към изпълнението на строителството, за да може да се намалят щетите и замърсяването 

и възможно най малко да се въздейства на околната среда. 

Преди започването на строителството ще се изпълнят изискванията на 

Българското законодателство и на внедрената система за опазване на околната среда. 

Организацията на управлението на дейностите по опазване на околната среда, въздуха 

и водите, както и оползотворяването на генерираните при изпълнението на строително 

- монтажни работи на обектите отпадъци (годни за повторна употреба) е съществена 

част от приоритетите ни.  

Преди започване на строителството ще бъде разработена и съгласувана с 

компетентните органи Програма за управление на отпадъците на обекта. Ще бъде 

изготвен и съгласуван предварително с РИОСВ, Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, 

Гражданска защита и Регионалната пожарна служба План за готовността за спешни 

случаи и ответни действия /План за действия в аварийни ситуации, природни бедствия 

и пожари и мерки за отстраняването им/.  

Периодично се предвижда провеждане на тренировки и обучение с 

изпълнителния персонал на строителя за справяне с аварийни ситуации по 

предварително съгласуван план. 

При изпълнението на строително - монтажните дейности ще се гарантира 

безопасна и здравословна екологична среда за всички, които посещават или работят на 

строителната площадка, а от друга страна ще се минимизира евентуалното отрицателно 

въздействие върху околната среда от дейностите, извършвани на обекта. При 

изпълнението на обекта ще се използват екологично безопасни материали и 
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технологии, като това обстоятелство ще се доказва с всички необходими документи, 

съгласно действащото законодателство. Ще се вземат всички мерки за намаляване на 

вредното въздействие от извършваните дейности върху околната среда.  

Екологичната ни политика е насочена към постигане на целите за устойчивото 

развитие. По своята същност екологичната политика представлява система от правила и 

инструкции разработени и основани на законовите изисквания, както и целенасочено 

формиране на екологично поведение, съответстващо на изискванията за устойчиво 

развитие. 

По време на строителството чрез ръководителя на проекта и специалистът по 

опазване на околната среда от наша страна ще оказваме пълно съдействие и ще 

осъществяваме необходимата организация за реализиране на предвидените контролни 

дейности, получаване на указания и одобряване на документация от контролните 

органи, оторизирани за мониторинг на дейностите. 

След края на строителството се предвижда възстановяване и рекултивиране на 

терените засегнати от строително монтажните работи. Засегнатите дървесна и 

декоративна растителност и тревни площи ще бъдат рекултивирани /възстановени/ 

напълно. Всички дейности по рекултивацията ще се изпълнят съгласувано с 

Възложителя и Надзора. Временните помещения /фургони, химически тоалетни, 

санитарни възли и др./ след приключване на строителството ще се демонтират и 

площадката ще бъде почистена и възстановена в първоначалния й вид. 

 

Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката 

 

В случаи на отклонения от изпълнението на мярката за съблюдаване на 

ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на 

опазване на околната среда и човешкото здраве ще информираме незабавно 

Възложителят , Консултанта и компетентните органи и отклонението от мярката ще 

бъде незабавно отстранено съгласно Плана за управление на опазване на околната 

среда на Изпълнителя и указанията на компетентните органи, с които ще сме в 

постоянна взаимовръзка. 

В плана на Изпълнителя за управление опазването на околната среда се залага 

главно на принципа на превенцията. Но въпреки това са разгледани и действията, които 

ще се предприемат за намаляване на възникнали щети, въпреки взетите предварителни 
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мерки - коректурни мерки: действия, ориентирани към намаляване на щетите от 

замърсяващите потоци, тогава, когато те вече са факт. 

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда и отклонение от 

мярката за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото 

законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве, 

включително при бедствия, пожари или аварии Изпълнителят незабавно ще уведоми 

Възложителя и постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи към областните и общински администрации за настъпилите изменения на 

околната среда и предприема мерки за тяхното ограничаване и отстраняване, както 

следва : 

• Изпълнение на дейностите по начин, гарантиращ опазването на околната 

среда 

• Спазване на всички нормативни изисквания 

• Поощряване прилагането на добри практики за опазването на околната 

среда 

• Осигуряване на подходящи методи за ефективен обмен на информацияс 

клиенти, доставчици, държавни и обществени институции за 

предприемане на коригиращи и превантивни действия 

• Анализиране на замърсяванията на околната среда и резултатността от 

предприетите действия 

• Прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на 

мотивацията, активността, участието и ангажираността на персонала в 

опазването н аоколната среда 

При реализацията на проекта се предвижда тясно сътрудничество с местните 

власти и контролни органи, РЗИ и РИОСВ, в това число и със звено „Строителство и 

околна среда“ към общината, което реализира екологичната политика на Общината 

като извършва превантивна дейност и контрол.  

Коректни и навременни взаимоотношения с компетентните инстанции по 

отношение получаване на указания и необходимата документация ще се 

администрират, указват параметри и издават разрешения за различни дейности за 

строителния обект чрез регламентирани документи/бланки и взаимоотношения със 

страните по проекта - Възложител, Строителен надзор и нас като Строител. 
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Периодичен мониторинг и контрол ще се изпълнява от обучен наш персонал и 

чрез ангажиране на специализирана лаборатория за контрол и замерване на цитираните 

в плана замърсяващи фактори, както и съгласуването им с Надзора, местните власти и 

контролни органи, РЗИ и РИОСВ, като при получени предписания ще предприемаме 

своевременно необходимите мерки. 

 

• ПОДХОДЯЩО СЪБИРАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, 

ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТ 

ДЕЙНОСТТА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И 

ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

Въздействието на отпадъците върху околната среда е в пряка зависимост от 

техния вид, количество и начин на управление. 

При извършване на СМР на обекта ще бъдат взети необходимите мерки за 

екологосъобразно управление на отпадъците и недопускане замърсяването на 

строителната площадка и околната среда. 

Както в Закона за управление на отпадъците, така и в Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали е 

определена йерархия при управлението и третирането на отпадъците.  

В случая при строителните отпадъци се прилага следният йерархичен ред:  

1. предотвратяване;  

2. подготовка за повторна употреба;  

3. рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени;  

4. оползотворяване в обратни насипи;  

5. оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не 

могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;  

6. обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5. 
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Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на 

строителните отпадъци се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

Съгласно Чл. 22. (1) от Закона за управление на отпадъците - Общинският 

съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия. 

Община Котел има Наредба за управление на отпадъците, която е задължителна 

за населените места на територията на общината. При изпълнението на строително 

монтажните работи, Изпълнителят стриктно ще спазва тази наредба, както и 

предварително изготвения Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО). 

Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен в обхват и 

съдържание съгласно чл.4 и 5 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали. 

Според Чл.19. от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Котел, Изпълнителят на строителството е длъжен и ще спазва следните 

изисквания : 

1.Няма да допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с 

обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни 

материали, строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ); 

2. Няма да допуска при транспортиране на строителни отпадъци (СО) и земни 

маси (ЗМ) замърсяване на уличните платна; 

3. Няма да допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала; след 

приключване на строителството и ще почисти цялата строителна площадка, вкл. 

и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени 

елементи на строителната площадка с твърда настилка; 

4. Няма да изхвърля СО и ЗМ извън определените за депониране места. 

Според Чл.20. и Чл.21 от същата Наредба, депонирането (обработката) на 

строителни отпадъци и земни маси ще се извършва само на определените от кмета на 

общината площадки за строителни отпадъци и земни маси.  

Земни маси могат да се използват за обезвреждане на депа за неопасни отпадъци 

чрез депониране и за рекултивация на други терени. 
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Управление по екологично безопасен начин на твърдите отпадъци от 

строителните дейности 

 

Преди започване на строителството, Изпълнителят ще уточни с Възложителя 

местата за депониране на изкопаните земни маси, твърдите отпадъци от строителните 

дейности и маршрутите за извозването им. 

Строителните отпадъци генерирани при изпълнението на СМР ще бъдат 

събирани, извозвани и депонирани в съответствие с Закона за управление на 

отпадъците. 

Водещ принцип при изхвърлянето на отпадъците ще бъде свеждането до 

минимум  на условията за създаване на прах, шум и замърсяване на прилежащите 

терени. 

Строителните отпадъци ще се събират разделно, по кодове съгласно Наредба № 

2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Смесените строителни отпадъци с 

код 170904 ще се събират в специализирани контейнери, които по силата на подписан с 

оторизирана фирма договор, ще се предават и извозват веднага след попълване на 

капацитета на контейнерите без те да се претоварват, на депо или площадка за 

строителни отпадъци, посочена в разрешението за строеж или в разрешението на 

лицензираната за тази дейност транспортна фирма. 

Транспортната схема за извозване на отпадъците от обекта до депото, ще се 

съгласува с Възложителя. Транспортните коли ще се покриват с плътен брезент. 

На територията на Община Котел няма изградено специализирано депо за 

строителни отпадъци, както и инсталация за оползотворяването им. 

Съгласно Комплексно разрешително № 302-Н0-И0-А0/2008 г. на територията на 

регионалното депо Омуртаг е разрешено да се приемат СО в общо количество 3 420 т/г. 

с цел тяхното оползотворяване за изграждане на газовите кладенци, покриващите 

слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно 

покритие, както и при рекултивацията на РДНО. 

Отпадъците от почва, камъни, изкопани земни маси ще се използват за 

запълване на нарушени терени, съгласувано с Възложителя и Надзора. Останалата част 

строителни отпадъци ще се транспортират до РДНО-Омуртаг. 

Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от лица 

притежаващи регистрация по чл.35, ал.3, т.2 от ЗУО, издадена от Регионалната 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). 
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Отпадъците в зависимост от техния вид, свойства, състав и други 

характеристики се събират, транспортират и третират по начин, който няма да 

възпрепятства тяхното следващо оползотворяване, съгласно чл.29, ал.1 от ЗУО. 

При превоз на строителни отпадъци и насипни строителни материали, 

транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет и товара ще се покрива с 

брезент, за недопускане на изпадане и отвяване по време на движението по пътната 

мрежа. 

Изхвърлянето на твърди отпадъци от строителството ще се извършва с 

разрешително или пропуск за движението на автомобилите извозващи строителните 

отпадъци от обекта, издадено от Общината. 

При извозването на строителните отпадъци ще се попълва протокол, който се 

разписва от отговорника по механизацията или шофьора на товарния автомобил и 

съответно от оператора на депото осъществяващ контрол за разрешените количества 

строителни отпадъци, като във водените отчети за постъпили отпадъци се отбелязват 

данните от разрешителното и се изземва разрешителното при изчерпване на 

разрешените в него количества.  

Временното съхраняване или „Предварително съхраняване“ по смисъла на ал.1, 

т.27 от допълнителните разпоредби на ЗУО е „дейност по съхраняване на отпадъци при 

мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да 

се подготвят за следващо транспортиране до друг обект, с цел оползотворяване или 

обезвреждане. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.2 от ЗУО, временното съхраняване на 

генерираните на обекта отпадъци ще се организира по начин, при който не се допуска 

смесване на опасни СО с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или 

материали, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци. 

Всички добити при строителството строителни отпадъци ще се изхвърлят само в 

специални за целта контейнери. Забранено е и няма да допускаме изхвърлянето на 

строителни отпадъци в контейнери за битови отпадъци. 

Генерираните отпадъци ще бъдат правилно класифицирани, респективно ще се 

създаде система за разделно събиране по вид на материала, което ще благоприятства 

впоследствие процеса на следващо третиране – приоритетно оползотворяване, пред 

обезвреждане или окончателно обезвреждане. Това е осъществимо от техническа, 

екологична и икономически гледна точка, защото не се смесват с други отпадъци или 

други материали (чл. 30, ал.2 от ЗУО).  
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Когато генерираните отпадъци не могат да се оползотворят ще се предприемат 

необходимите мерки за екологосъобразното им обезвреждане в съответствие с 

разпоредбите относно опазването на човешкото здраве и компонентите на околната 

среда. 

Изхвърлянето на строителните отпадъци от изкопите ще се извършва 

посредством строителна механизация така, че да не се застрашават или замърсяват 

работната и околната среда. 

При изпълнението на обекта няма да се смесват строителни отпадъци със земни 

маси. Земните маси ще се извозват по указания на Възложителя. 

Строителните отпадъци , които подлежат на рециклиране няма да се депонират, 

а ще бъдат влагани по предназначение. 

С цел да се получат по - малко строителни отпадъци от дейността Изпълнителят 

ще въведе добра организация на работа и правилно съхранение на строителните 

материали, което важи за всички видове материали. 

 

Управление по екологично безопасен начин на течните отпадъци при 

строителните дейности 

 

При наличие на отпадъци, които могат да бъдат класифицирани като опасни, те 

ще се събират разделно, в специални съдове, изработени от материали, които не 

взаимодействат с веществата складирани в тях, не допускат разливане или изтичане, 

плътно затворени извън времето за манипулации и маркирани с надпис, съгласно 

нормативната уредба. 

Събирането и изливането на течни отпадъци ще се извършва на обезопасено 

предназначено за тази цел място. На обекта ще бъде определено място за смяна на 

отработените масла, същите ще са оборудвани с маркирани съдове за събиране, които 

са химически устойчиви. Съдовете се ограждат и по възможност се заключват така че 

да няма опасност за живущите и работещите в района. Районът на съхранението им ще 

бъде снабден с противопожарно оборудване за случаи на инцидентни разливи на горива 

и масла. Транспортирането им ще се извършва в затворени контейнери, подсигурени 

срещу огън и разливане.  

Достъпът на неупълномощени лица до дейностите по събирането и 

транспортирането на течни отпадъци ще бъде ограничен.  
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Управление на битови отпадъци 

 

На обекта освен строителните отпадъци, ще се генерират и такива, които 

представляват твърди смесени битови отпадъци формирани от жизнените функции на 

работещите и администрацията, вкл. производствени отпадъци, съпътстващи СМР. 

Някои от тях са ценен вторичен ресурс, поради което са подходящи за материално 

оползотворяване, при условие, че не са замърсени с опасни вещества.  

Ще се отделят всички годни за рециклиране отпадъци от пластмаси, стъкло, 

хартия/картон и др., които ще се събират разделно. 

Битовите отпадъци възникнали при строителството ще бъдат събирани чрез 

съществуващата система за сметоизвозване на територията на населеното място в 

предназначени за целта контейнери. Те няма да се изхвърлят съвместно със 

строителните отпадъци. Категорично се забранява изгарянето на битови отпадъци и 

опаковки на строителната площадка. 

Обслужването и почистването на химическите тоалетни за нуждите на 

персонала на Изпълнителя ще се извършва редовно от лицензирана фирма, с която 

Изпълнителят ще има сключен за целта договор. Ще бъдат изградени и поддържани 

ограждения. Ежедневно ще се почиства и подрежда строителната площадка, за 

недопускане замърсяването на съседните терени и зелени площи. 

 

Управление по екологично безопасен начин на зелени отпадъци 

 

Зелени отпадъци (листна маса, клони, треви и др.) няма да се изхвърлят в 

съдовете за битови отпадъци, както и няма да се складират на улични или пътни платна 

и др. Ще изнасят своевременно на определените от общината площадки.  

Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листна маса, клони и т.н). 

Съгласно нормативната уредба зелените отпадъци ще се събират разделно и ще 

се транспортират до инсталации за компостиране (ако има такива), съгласувани с 

Възложителя, където евентуално след предварително третиране се оставят да се 

разлагат на открито. 

 Качеството на продуктите за повторна употреба се регулира в Декрет за 

изпълнение на Закона за наторяващите вещества и Решението за използване на 

наторяващи вещества. Това е допълнителна гаранция, че третирането чрез 

компостиране и ферментация е съобразено с хигиената и околната среда. 
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Наред с компостирането, има и други начини за третиране и директно 

оползотворяване като подобряване на почвата или употребата за запълване на изкопи в 

пасища. Тези възможности за третиране са разрешени само ако са равнопоставени на 

компостирането от гледна точка на околната среда и не са в противоречие със 

законодателните разпоредби. Освен това става дума не само за законодателството в 

областта на отпадъците, но и за (без да се ограничава само до) следните нормативни 

актове: Решението за изпълнение на Закона за наторяващите вещества, Решението за 

употреба на наторяващи вещества и Решението за качество на почвата. Компетентният 

орган трябва да определи тези възможности. Най - съществената полза от прилагането 

на подходящо управление на зелените отпадъци е получаването на компост с добро 

качество, който може да бъде използван като почвен подобрител, или на биогаз. 

Община Котел е партньор на Общини Омуртаг и Върбица за изграждането на 

регионална система за управление на отпадъците, включваща „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица“. В депото от 2013 г. 

съгласно споразумение между трите общини и Община Антоново се депонират 

битовите отпадъци и от община Антоново. Регионалното депо е изградено на около 3-4 

км южно от гр. Омуртаг в местността „Балабан“, ПИ № 000406 и е собственост на 

Община Омуртаг. РДНО включва 3 клетки, като в момента е изградена само първа 

клетка. На РДНО няма изградени инсталации и съоръжения за предварително 

третиране на отпадъците - сепариране, третиране на биоразградимите отпадъци, 

строителните отпадъци. 

За съжаление на територията на Регионалното сдружение за упревление на 

отпадъците (РСУО) – регион Омуртаг няма изградена площадка и/или съоръжение за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Ако до стартиране на дейностите 

по договора бъде изградена площадка за компостиране на зелени отпадъци на 

територията на общината или на регионален принцип, изпълнителят ще събира 

разделно и транспортира зелените отпадъци на такава.  

Ако до стартиране на дейностите по договора няма изградена такава 

Изпълнителят ще се придържа към Програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Котел 2015 – 2020 г., а именно : зелените отпадъци се 

събират и се струпват на купчини близо до мястото на получаването им. Транспортират 

се до терени съгласувани с Възложителя, за естествено гниене. Няма да се изхвърлят 

зелените отпадъци в контейнери и кофи за битови отпадъци. 
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Управление по екологично безопасен начин на излишни земни маси 

генерирани при строителството 

 

Транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при извършване на 

СМР ще се извършват от притежателите на отпадъците, от Изпълнителя на 

строителството или разрушаването или от друго лице, притежаващо съответното 

разрешително, въз основа на писмен договор. 

Извършването на дейностите по генериране и транспортиране на излишните 

земни маси (ЗМ) и строителните отпадъци (СО) е задължение на Изпълнителя по 

смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 

99/14.12.2012 г.) или чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, а контрола по изпълнение на горното е 

задължение на надзорника по смисъла на чл. 168, ал. 1 от същия закон. 

Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 

144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното количество строителни 

отпадъци и излишни земни маси по време на строителството при изпълнения на 

условията на чл. 11 от ЗУО. Строителните работи на обекта ще се извършват в 

съответствие с разработения проект, като околните терени ще се опазват от 

замърсяване със строителни отпадъци. 

Изпълнителят няма да допуска по време на строителството замърсяване на 

тангиращите с обекта улични платна, зелени площи и др. терени със строителни 

материали, строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ). 

Няма да допускаме при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните 

платна. 

Няма да се допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала. След 

приключване на строителството ще се почисти цялата строителна площадка, вкл. и, ако 

се наложи измиване на улиците, по които се движи транспортната техника и др. 

замърсени елементи на строителната площадка. Няма  да се изхвърля СО и ЗМ извън 

определените за депониране места. 

Според Чл. 20. и Чл. 21 от същата Наредба, депонирането (обработката) на 

строителни отпадъци и земни маси ще се извършва само на определените от кмета на 

общината площадки за строителни отпадъци и земни маси.  

Земни маси могат да се използват за обезвреждане на депа за неопасни отпадъци 

чрез депониране и за рекултивация на др. терени съгласувано с Възложителя. 
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Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мярката за подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, 

оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци 

и излишни земни маси ще бъде изпълнявана от нас текущо през целия срок на 

договора. 

По време на инструктажа на работното място и ежедневния инструктаж, 

работниците се информират за задълженията им, всеки от тях да използва за 

изхвърляне на отпадъци  само и единствено обособените за събиране на отпадъци 

места. Категорично се забранява на работниците и служителите на Изпълнителя 

извозването на строителни отпадъци на нерегламентирани сметища, за което те ще 

бъдат предварително инструктирани.. 

Изпълнителят ще създаде, прилага и поддържа процедури за периодично 

наблюдение и измерване на основните характеристики на неговите дейности, които 

могат да имат значителен риск за здравето и околната среда. Процедурите включват 

документиране на информация за наблюдение на изпълнението, приложими контролни 

и коригиращи действия и съответствие с целите и задачите на организацията по 

отношение на здравето и околната среда: 

- Провеждане на инструктаж по опазване на околната среда на персонала на 

строителната площадка - начален, периодичен и при всяко по - сериозно 

констатирано нарушение. 

- Съобразяване с предприетата и одобрена организация за управление на 

отпадъците по време на изпълнение на СМР на обекта, както и оценените 

Рискове за околната среда. 

- Завеждане на дневник с ежемесечно регистриране на данни за разходите на 

ресурси - ел. енергия, вода и хартия и съответен контрол на разхода - проверки 

за течове, незатворени кранове, също и за използване на електричеството. 

- Стриктен контрол по отношение недопускане изхвърлянето на вредни вещества 

в почвите, водите, атмосферата; Ограждане с временна ограда на терена, 

определен за разполагане на строителната база и съответно ограничаване 

дейностите на Изпълнителя само в определения строителен участък. 

- Маркиране на временни маршрути за движение на транспортните средства в 

рамките на съществуващата вътрешната пътна мрежа и в границите на околното 
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пространство около обекта със знаци и указателни табели. Определяне места за 

преминаване и движение на работниците и инструктиране на работниците за 

спазването им. 

- При евентуално повреждане на терени извън обхвата на строежа по вина на 

Изпълнителя, същият ще отстрани повредите за своя сметка. На обекта ще бъдат 

осигурени химически тоалетни, които ще бъдат обслужвани от сертифицирана 

за целта фирма. Последната ще организира тяхното редовно почистване, за 

осигуряване на необходимите хигиенни условия на строителната площадка и 

строителната база; 

- Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За целта необходимите 

контейнери ще бъдат разположени на предварително определени за целта места. 

Изпълнителят ще организира редовното транспортиране на пълните контейнери 

в съществуващото депо за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на 

обекта на всякакви твърди битови отпадъци. Теренът на временната база ще се 

поддържа чист и подреден. 

- Водещият принцип за събиране и депониране на твърдите отпадъци изисква 

свеждане до минимум на възможностите за запрашаване, шум и замърсяване на 

води, както и на околното пространство около обекта. В съответствие с това, 

извозването на отпадъците ще се извършва с автотранспорт, с покривала на 

товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи разпиляването на прах 

при транспортиране. Товаренето на прахообразни отпадъци и материали ще се 

извършва след предварителното им поръсване с вода. 

- Изпълнение на разделното събиране на отпадъците на територията на 

строителната площадка. 

- Подреждане, съхранение и употреба на материалите на строителната площадка 

съгласно указанията от информационния лист за безопасност, посочен от 

производителя/доставчика. 

- Годните за повторна употреба материали се складират съгласно изискванията за 

безопасно съхранение. 

- Организация на транспортиране на строителните отпадъци от одобрена фирма, 

лицензирана за извършване на такъв вид дейност на основание сключен договор. 

- Транспортирането на разделно събраните отпадъци от строителната площадка 

ще се извършва в опаковки и по начин, недопускащ тяхното разпиляване и 

замърсяване на околни територии. 
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- Извършване на вътрешен контрол и описване на генерираните отпадъци от 

строително-монтажните работи до момента на тяхното управление. Непрекъснат 

контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи. Използване 

на строителни продукти с оценено и удостоверено съответствие по реда на 

актуалните нормативни документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания към 

продуктите; наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Регламент 

№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г., Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (съпроводителни документи + информационен лист за 

безопасност). 

- Използване на незамърсяващи и застрашаващи околната среда строителни 

технологии. 

- Спазване на нормативно регламентираните изисквания за третиране на опасни 

отпадъци чрез управлението им и предаването им за обезвреждане на 

лицензирана организация. 

- Ще се избегне разрушаване и събаряне поради изпълнение с лошо качество; 

- Ще се избегне закупуването на големи количества материали; 

- Ще се изиска прилагането на адекватни мерки по време на транспортирането на 

материалите, така че да се избегне счупване; 

- По време на закупуването на материали ще се изиска тяхното доставяне да е в 

опаковка, която да позволява повторна употреба или рециклиране; 

- Ще се поръчат такива материали, чиито размери са най - подходящи за 

поставяне и се цели избягване получаването на излишни отпадъци; 

- Съдовете или средствата в определените места ще бъдат подготвени за събиране 

на отпадъците. Хората, които са въвлечени в производството на отпадни 

материали ще бъдат информирани за начините на събиране и транспортиране на 

твърдите отпадъци. 

- Сортиране на събраните отпадъци (т.е. парчета от строителството, метал, твърди 

отпадъци, пластмаси, неопасни пакети и опаковки, хартия и картон): 

- Ще се диференцират местата, които ще бъдат отредени и ще позволят 

събирането на отпадъци от работната площадка и за тяхното транспортиране. 

Ще има контейнери за събирането на такива отпадни материали; 
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- Периодично ще се събират разпръснатите отпадъци, така че работната площадка 

да остане чиста, събраните количества ще се сортират в съответствие с 

гореописаните видове; 

- Отпадъците от дърво и метал ще се изхвърлят, така че да е възможна тяхната 

повторна употреба или рециклиране; 

- Транспортирането на металните и дървени отпадъци ще подпомага тяхната нова 

употреба или рециклиране; 

- Всички лица на работната площадка, участващи в дейности по отношение на 

добиването на отпадни материали, ще се информират за системата на тяхното 

сортиране, местата за тяхното събиране и тяхното транспортиране. 

За предотвратяване образуването на отпадъци, снабдяването на обекта с 

материали ще бъде планирано по време и количество така, че да се ограничи 

генерирането на отпадъци. 

Ще се извършва контрол на доставките на обекта, с оглед недопускане 

превишаване на доставените количества. 

Освен за предотвратяване образуването на отпадъци тази мярка ще допринесе за 

намаляване на разходите за суровини и свързаните с тях емисии и разход на гориво. 

Ще се следи за правилното съхранение на материалите, в съответствие с 

изискванията на производителя за да не се допуска бракуването им и съответното 

генериране на допълнителни отпадъци. Ще се изисква и проверка на опаковките на 

доставените материали, относно възможността да осигурят необходимата степен на 

защита, да се рециклират и да се работи с тях безопасно. 

Опаковките от доставените материали се сортират по видове (дървени, 

пластмасови, метални, хартиени и картонени) и предават по реда на чл.8 от ЗУО – само 

въз основа на писмен договор с лица притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО  за съответната дейност и 

площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на 

отпадъците. 

Предаването на отпадъци (за подготовка за повторна употреба, рециклиране 

оползотворяване) ще се извършва по реда на чл.8 от ЗУО – само въз основа на писмен 

договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за 

отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците. 
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След приключване на строително монтажните работи, строителната площадка 

ще бъде въведена в първоначалния й вид, ще бъде изтеглена цялата строителна 

механизация и невложените материали, а площадката ще бъде почистена. 

Изпълнителят има разработена програма за опазване на околната среда, в която 

се подлагат на оценка както аспектите от дейностите, които могат да предизвикат 

значими, така и тези, които могат да предизвикат незначими въздействия върху 

околната среда. В тази връзка има разработени и се прилагат в практиката за 

управление на отпадъците работни инструкции, регламентиращи оценката на аспектите 

по околна среда, дейностите и отговорностите на персонала при събирането, 

съхранението и предаването на оторизирани организации на различни видове отпадъци, 

генерирани от дейността на изпълнителя като метали, пластмаси, опасни отпадъци, в т. 

ч. и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/- живачни и 

луминисцентни лампи, електрически батерии, монитори, тонеркасети, акумулатори и 

др. Регламентирани са и действията за мониторинг и действия при аварийни ситуации и 

природни бедствия – пожари, наводнения, земетресения и др., както и за обучение и 

компетентност на персонала на изпълнителя. Същите са съобразени с националното 

законодателство за опазване на околната среда и управление на различните отпадъци и 

вредни емисии. Ежегодно се разработват и утвърждават програми за управление на 

околната среда и управление на отпадъците, в които се предвиждат кадрови и 

финансови  ресурси за осъществяване на дейността в тази насока. Планират се и се 

провеждат тренировки с персонала, при които се отчита готовността за спешни случаи 

и готовността за ответни действия и в случай на необходимост се предприемат 

превантивни и корегиращи мерки. 

Политиката ни е насочена към опазване на околната среда, осигуряване и 

управление на дейностите свързани не само с оползотворяването на отпадъците, 

генериране при изпълнение на строително - монтажните работи, но и да осигурява 

постоянно опазването на въздуха, почвите и водите на територията на изпълняваните 

от нас обекти. Изпълнителят притежава внедрена система за опазване на околната 

среда. 

 

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на 

мярката 
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Въпреки, че при Изпълнителят ще спазва стриктно всички правила и 

нормативни документи за правилно събиране, складиране, обезвреждане, 

транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, 

зелени отпадъци и излишни земни маси през целия период на договора, при случайно 

отклонение от гореописаните мерки, ние ще предприемем следното: 

Превантивни действия: 

Преди започване на строително монтажните работи ще направим организация на 

площадката за временно и разделно съхранение на строителните отпадъци на обекта 

съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците, процедурите и 

инструкциите по околна среда на Изпълнителя. 

Осигуряване на подходящ приобектов склад за използваните строителни 

материали съобразно указанията на производителя за съхранение. 

Няма да се допуска нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка 

друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. 

изхвърлянето им в контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки, 

съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89/13.11.2012 г. в сила от 13.11.12 

г.) 

Няма да се допуска замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане от 

строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, 

работещи на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии за 

обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън 

границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи. 

Изпълнителят организира и текущо ще спазва процедури за мониторинг, 

периодично наблюдение и измерване на основните характеристики на неговите 

дейности, които могат да оказват риск за здравето и околната среда. Процедурите 

включват документиране на информация за наблюдение на изпълнението, приложими 

контролни и коригиращи действия и съответствие с целите и задачите на организацията 

по отношение на здравето и околната среда. 

Ще провеждаме инструктаж по опазване на околната среда на персонала на 

строителната площадка - начален, периодичен и при всяко по-сериозно констатирано 

нарушение. 

При случаи на отклонение от изпълнението на  мярката ще бъдат изпълнени 

комплект от дейности, които са строго регламентирани и за които има определени 
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отговорници всеки със своите задължения. За целта всички работници и оператори на 

механизация ще бъдат инструктирани предварително : 

- Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на 

строителните отпадъци се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 

от ЗУО. 

- При разпиляване на земни маси, инертни материали и строителни отпадъци на 

площадката, те незабавно ще бъдат почистени, натоварени и извозени на 

определените за това места. 

- Площадката на която ще бъдат разположени контейнерите за разделно събиране 

на строителни отпадъци ще бъде заградена с плътна ограда, която да 

възпрепятства разпиляването им и появата на запрашеност при силен вятър. 

Освен това площадката ще бъде сигнализирана с табели указващи че там се 

съхраняват строителни отпадъци. 

- Всички превозни средства транспортиращи  строителни отпадъци и земни маси 

ще бъдат с покривала; след приключване на строителството ще почистим цялата 

строителна площадка, вкл. и измиване на улиците и пътищата по които минава 

строителната механизация и транспортни средства; 

- Излишния изкопан материал (земни маси) ще бъде товарен директно на 

самосвали, като те няма да бъдат претоварвани и ще бъде транспортиран 

директно на указаното за целта място. 

- Всички работници ще бъдат снабдени с лични предпазни средства, а при 

запрашаване и маски за прах. 

- Одобряване на резултатите от органите по околна среда 

Изпълнителят ще извършва редовно почистване на обекта и недопускане на 

разхвърляне на строителни материали и отпадъци и ще извършва ежедневно 

почистване на строителната техника; 

Всяко отклонение от мярката за подходящо събиране, складиране, обезвреждане, 

транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, 

зелени отпадъци и излишни земни маси ще бъде записано от Изпълнителя и ще бъде 

докладвано на Надзора, Възложителя и РИООСВ. 
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• ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИ ЗЕЛЕНИ ТЕРЕНИ; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

При изпълнението на строително монтажните работи стриктно ще се 

придържаме към Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената 

система на Община Котел. 

Преди започване на изкопните дейности ще се определят подходящи места 

(съгласувани с Възложителя) за изграждане на площадки за временно съхраняване на 

хумусния слой и разделено от него за част от земните маси, необходими за обратен 

насип. При изкопните работи хумусният пласт ще се депонира отделно на подходящо 

място, така че да се използва отново при озеленителни работи.  

При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определените за 

строителство терени, ще се извършат необходимите процедури по определяне на 

подходящи площадки, съгласувано с Възложителя. Изкопаните земни маси и скални 

почви ще се сортират и ще се извозват веднага, а тези които ще се използват за обратно 

насипване ще се депонират на място определено от Възложителя. Още при изкопните 

работи ще се прави баланс на земните маси по строителни участъци, така че излишните 

количества да се извозват на депо за строителни отпадъци или да се оползотворяват за 

рекултивация на терени, указано от Общината. 

Изпълнителят няма да позволява нанасяне на повреди върху зелени терени, 

храстите и дърветата и изсичането им без разрешението на Възложителя и 

компетентните органи. 

Няма да допускаме нерегламентирано косене на тревни площи. 

Забранява се изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове. 

На работниците е забранено събиране на семена, плодове, резници, брането на 

билки без специално разрешение от общинската администрация. 

Опазването на отделни растения /треви, цветя, храсти и дървета/ и обособени 

територии, обявени за защитен природен обект, се извършва съгласно Закона за 

защитените територии.  

Няма да се допуска изхвърляне на строителни отпадъци, бетон,  инертни 

материали или други вредни материали или строителни отпадъци върху дървесна и 

тревна растителност. Растителността в района на работа ще се обезопаси по подходящ 
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начин и с подходящи средства. Ще се направят допълнителни защитни екрани на 

стъблата на съществуващи дървета, с цел предпазване от засягане. 

На работниците е забранено да чупят клони от дървета, да късат цветя, както и 

да палят огън. 

Разтоварването и складирането на пясък, трошен камък и други инертни 

материали ще става само на указани от Възложителя площадки , а не върху тревни 

площи. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Там, където е възможно, винаги ще се избягва засягането на зелените терени 

извън рамйите на обекта. При изпълнение на СМР върху зелени терени или върху тях 

се разполагат временни съоръжения или механизация, складират се материали и др., ще 

бъде съгласувано с Възложителя и след приключване на СМР зелените площи ще бъдат 

възстановени в първоначалния си вид. Ще се положи голямо внимание от страна на 

Изпълнителя да не бъдат засегнати дървета и храст. 

При изпълнение на строително монтажните работи периодично ще се оросява с 

вода тревата и храстите в зелените терени непосредствено до строителната площадка. 

Пеи изпълнението на СМР през зелени терени Изпълнителят ще предостави 

необходимата работна ръка и материали за насипването на почва, посяването и 

засаждането, за да извърши озеленяване. Видът озеленяване, което ще се изпълни в 

участъците, ще бъде съгласно нарежданията на Строителния надзор и съгласувано с 

Възложителя. Почвата, използвана за озеленяване, няма да съдържа камъни, бучки, 

растения, коренища и други външни предмети, които могат да навредят на растежа на 

растенията. 

 Възстановяването и рекултивацията на изкопните работи в зелени терени ще се 

изпълнява само с благородна почва (хумус). Изпълнителят ще набави колчета и ще 

огради местата, където се извършва озеленяването. След засаждането и до 

приключване на Договора Изпълнителят ще отговаря за предпазването и напояването 

на лекото озеленяване. 
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• ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ОРОСЯВАНЕ 

СРЕЩУ ЗАПРАШАВАНЕ; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

Изпълнителят ще ограничи своите дейности в определените граници на 

строителната площадка. Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в 

безопасно състояние по време на периода на строителство и експлоатация. 

 Изхвърлянето на всички неизползвани материали и остатъци, свързани със 

строителните работи от площадките е задължение на Изпълнителя. Строителните 

отпадъци ще бъдат изхвърляни ежедневно след приключване на строително - 

монтажните работи за деня. Изпълнителят ще предотврати влизането и излизането на 

превозни средства от площадките, ако замърсяват с кал или други отпадъци 

повърхностите на прилежащите пътища по които се придвижва строителната 

механизация. Всички такива отпадъци ще се отстраняват. 

 

 

измиване гумите на механизацията 

 

Изпълнителят ще вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал 

и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. 
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 Той ще приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него 

автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 

пътищата, свързани с обслужването на строителството (при безизкопното преминаване 

на водопровода под път). Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички 

складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички 

участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването 

му с вода.  

Изпълнителят, по време на изпълнение на строителните работи ще пази обекта 

постоянно почистен от строителни и битови отпадъци. 

След приключване на строителните дейности и преди организиране на 

процедурата за установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще 

отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови 

заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност. 

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят ще извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването на 

завършените подобекти, рехабилитационни и строителни дейности, предмет на 

обществената поръчка. 

Ще бъдат спазвани всички действащи в страната закони, норми, правилници и 

разпоредби относно нивата на запрашеност и мерките за защита и предотвратяване на 

допустимитенива на прах във въздуха. При извършване на процеси, които са 

предпоставка за запрашаване на площадката ще осигурим водоноска и ще извършваме 

необходимото поливане на площите, през които минават транспортните средства, за да 

не се вдига прах във въздуха. В началото на започване на работите, както и 

впоследствие ще извършваме мониторинг и ще се правят измервания на нивата на 

запрашеност, замърсеност, нива на шума предизвикани от изпълнението на строително 

монтажните работи и преминаване на строителна механизация. 

Ще се инспектират работните площадки като резултатите от инспекциите ще се 

протоколират. 

Ще осъществяваме непрекъснат контрол върху правилната технология на 

изпълнение на строително монтажните работи и мероприятията за предотвратяване на 

запрашаването на въздуха. 

Изпълнението на СМР на обекта ще доведе и до увеличаване на запрашеността в 

района, от изпълнението на изкопни работи в земни и скални почви, полагане на пясък 

под и около тръби, изпълнение на пбратен насип и т.н. За свеждане до минимум на 
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запрашеността от дейността на дружеството ни в рамките на строителния участък 

предвиждаме на обекта да има водоноски, които ще пръскат вода, за поемане на 

праховите частици и предотвратяват запрашеността на района. 

Мерки, които ще се вземат, за ограничаване на запрашаването: 

• Предварително планиране извършването на всички СМР и методи на работа 

така, че емисиите на прах и въздействието за ползвателите на съседни имоти от 

извършваните работи да бъде във възможно най - малка степен; 

• Непрекъснат мониторинг и контрол върху чистотата на пътното (уличното) 

платно по което се придвижват транспортните средства доставящи насипни 

материали или извозващи земна маса от обекта, мониторинг на строителната 

площадка и околните площи;  

• Строителната площадка ще се поддържа чиста; 

• Транспорт на насипни товари и строителни отпадъци само със самосвали 

покрити с платнища, за недопускане на изпадане и отвяване по време на 

движението по уличната мрежа; 

• Излишните земни маси и строителни отпадъци ще бъдат извозвани 

своевременно от района на обекта на определените от общината места; 

• При необходимост (особено в летния сезон) и при силен вятър ще се осигури 

водопръскаща машина (водоноска),  за създаване на водна стена; 

• Намаляване и оптимизиране височината на товарене и разтоварване с цел 

намаляване емисиите на прах. 

• Ще се почистват надлежно площадките за временно складиране на инертни 

материали и строителни отпадъци; 

• Своевременно ще се почистват замърсените участъци на пътя от разпилени 

насипни товари или други опасни вещества; 

• Ще спазваме всички действащи в страната закони, норми, правилници и 

разпоредби относно нивата на запрашеност и мерките за защита и 

предотвратяване на превишаването на допустимите нива на прах във въздуха; 

• При извършване на строително - монтажните работи ще се ограждат с плътна 

ограда строителните площадки като едно от предимствата на това ще бъде да се 

ограничи в известна степен прехвърлянето на големи количества прах извън 

определения район. 



Page 610 от 666 

 

• При наличие на вятър със скорост по - голяма от 11м/сек леките строителни 

материати ще се предпазват от разпръскване. 

• Служителите ни ще бъдат обучени за предприемане на всички приложими 

мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха. 

• Контрол върху количеството на натоварените изкопани материали за 

недопускане и избягване на извън габаритни товари. 

• Изкопаване и директно натоварване на изкопаните земни маси в транспортните 

средства. 

• Механично почистване на входно - изходните пътища. 

• При необходимост от ограничаване емисиите на прах от складирани материали, 

земни маси, строителни отпадъци и др. ще бъдат използвани охранителни 

прегради, покрития и пр. 

• Няма да се допуска неконтролируемо обезвреждане на отпадъците; 

• Ще се ограничава скоростта на транспортните средства; 

• Контрол върху работата на строителните и транспортни машини /багери, 

самосвали, булдозери и пр 

• системно оросяване при необходимост с вода на повърхностните слоеве в 

местата за изкопни работи;  

• уплътняване при товарене; 

• почистване и измиване при нужда гумите на транспортните средства преди 

излизане на пътищата извън обекта; 

• обслужване и поддръжка на двигателите (филтри-почистване, подмяна, 

инжектори, попмпа за впръскване/регулеране, използване  на подходящи 

смазочни масла) за строителните и транспортни машини в оторизирани сервизи; 

• Движение на самосвалите по утвърдената пътно - транспортна схема само през 

дневния период при спазване на ограничението в скоростта на движение. 

• Намаляване почивките/работата на празен ход на строителните машини и 

транспортни средства. 

• Преди приключване на строителните работи, строителната площадка да се 

почисти от всякакви отпадъци. 

• Осигуряване на лични предпазни средства на персонала. 

• При превоз на товар от транспортните средства (земни маси, инертни материали, 

асфалт и др.) няма да се допуска претоварване на машината; 
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• преди приключване на строителните работи, строителната площадка ще се 

почисти  от всякакви отпадъци. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Чисти площадки – Нашето поведение 

 

1- Отношение на ангажираност (видимо и постоянно) 

• Подреждане на площадката и опазването ѝ чиста, 

• Не се чака забележка от сонственици на имоти в близост до обекта   

• Не се чака обектът да бъде посетен от представител на клиента  

 

2- Отношение на превантивност 

• Избягване на опасни ситуации  

• Предвижда се постоянно заграждане на местата, където се извършват земни 

работи, 

• Постоянна поддръжка на състоянието на огражданията. 

• Уверяваме се, че са взети всички мерки за съхраняването на жизнената 

среда. 

 

3- Отношение на предоставяне на информация 

• Поставяне на информационни табели на обекта, 

• Обяснения по отношение на работите и продължителността им на живущите 

в населените места в близост до обекта. 

 

Чисти площадки – Нашите ангажименти 

 

1- Разполагане на площадката 

• Съхранение на материали вътре в зоната зад огражденията 

• Поддържане на чистотата навън, 

 

2- Сигнализация и ограждения 
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• Постоянно наличие на ограждения 

• Сигнализация на превозното средство или на работната площадка. 

• Назначаване на отговорник на площадката, на разположение 24 часа, 

 

3- Чистота на подстъпите и на оборудването  

• Почистване на подстъпите и махане на отложените материали  (всяка 

вечер), 

• Поставяне на неизвозените земни маси от вътрешната страна на бариерите. 

• Запушване на тръбите 

• Измиване на превозните средства веднага, щом е необходимо. 

 

Ключово фактор за недопускане на отклонение от изпълнението на мярката е 

контрол по спазването на изискванията в нормативната уредба. За осъществяване на 

този контрол ще бъде определено отговорно лице – координатор по опазване на 

околната среда. 

Мярката за почистване на строителната площадка и оросяване срещу 

запрашаване за намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката ще се прилага ежедневно по време на строителството.  Като освен текущото 

ежедневно почистване на работните площадки , ще имаме и окончателно почистване 

след приключване на строително монтажните работи за всеки участък. 

Особено внимание ще обърнем на дейностите : 

- Земните работи – изкопно насипни работи 

- Разриване и товарене на земни маси, инертни материали и строителни отпадъци 

- Транспорт на земни маси , инертни маси , строителни отпадъци и др. 

При случаи на отклонение от изпълнението на мярката за почистване на 

строителната площадка и оросяване срещу запрашаване за намаляване запрашеността 

на атмосферния въздух ще изпълним следните дейности: 

- Спиране на дейността, причиняваща запрашаването на атмосферния въздух. 

- На обекта ще има водоноска, която при запрашаване ще оросява терена и ще 

спре причината за запрашаването. 

-  Всички работници ще бъдат снабдени с лични предпазни средства, а при 

запрашаване и с маски за прах. 

- При разпиляване на земни маси, инертни материали и строителни отпадъци на 
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площадката, те незабавно ще бъдат почистени, натоварени и извозени на 

определените за това места. 

- При силен вятър и появяване на запрашеност на атмосферния въздух за 

ограничаване емисиите на прах от складирани материали, земни маси, 

строителни отпадъци и др. ще бъдат използвани охранителни прегради, 

покрития и пр. 

- Строителната площадка ще бъде ежедневно почиствана от ненужни материали и 

строителни отпадъци, а след приключване на СМР за даден участък, той ще бъде 

окончателно почистен, а при нужда уличното платно за достъп на строителна 

техника и автотранспорт до обекта ще бъдат измити. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ИЗВЪН БАЗОВО ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КАТО МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ, КАСАЕЩИ 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

• МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ И 

ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПЛОЩИ С ОТРАБОТЕНИ ГОРИВА, МАСЛА И ДР. 

РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ ОТ МЕХАНИЗАЦИЯТА; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

С цел предотвратяване на замърсяването на работните и прилежащи площи 

зареждане с гориво, подмяна на масла и ремонти на строителната механизация и 

автотранспорт ще се извършва извън територията на обекта на обособени за този вид 

дейности места - бензиностанции, автосервизи и др. 

Депозиране и разпръскване на произведени опасни течни отпадъци /използвани 

масла, смазки на машината, антифризни вещества, парцали напоени с използвано 

масло/, контейнери, които съдържат опасни вещества и други представят потенциален 

риск за замърсяването на почвата и водите. 

За предотвратяване на на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията Изпълнителят ще 

предприеме следните мерки : 

• Ще се съблюдава и спазва стриктно изискването за събиране и съхранение на 

отработени горива, масла и излезли от употреба акумулатори на специално 
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определена за това площадка, с което да се предотвратят разливи от опасни 

отпадъци. 

• Забранява се своеволно източване на гориво – смазочни материали, както и на 

отработени масла при ремонтната дейност върху терена на площадката или в 

битовата и/или дъждовна канализация. 

• Намаляване до минимум помощния терен около трасето на изграждания 

тръбопровод; 

• Действията свързани със смяната на масла и нефтопродукти, които са 

потенциални замърсители ще се извършват от специализиран персонал и 

установени за целта места; Персоналът извършващ тази дейност ще бъде 

квалифициран и специално инструктиран, ще бъде снабден с всички лични 

предпазни средства. 

• Отработените горива и масла ще се съхраняват на определени за това места във 

специално приготвени само за тази  цел съдове (варели).  

• Площадките за източване и съхранение на отработени горива и масла ще бъдат 

оборудвани със всички средства за противопожарна защита. 

• Площадката за източване и смяна на горива и смазочни материали ще бъде 

категоризирана за пожарна безопасност (ПБ) и обозначена със знаци и сигнали 

съгласно нормативните изисквания. На видни места на тази площадка ще се 

поставят табели със: 

- телефонния номер на местната служба за пожарна безопасност и 

защита на населението (ПБЗН); 

- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба; 

- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. 

• Контрол върху ежедневното зареждане на строителните машини с горива и 

масла – същото ще се извършва на място определено от Възложителя без да се 

допускат разливи; 

• Ежедневно следене за техническата изправност на механизацията, е 

предпоставка за опазване на почвата и водите от замърсяване с отработени 

горива и масла; 

• Следене за генериране на неопасни или опасни отпадъци; 

• При евентуално генериране на неопасни или опасни отпъдъци, дружеството ще 

има разрешително за временно съхранение и сключени договори с фирми 



Page 615 от 666 

 

притежаващи лицензи за отделни видове отпадъци за осигуряване на 

своевременно адекватно третиране в случай на необходимост. 

• За да се предотврати замърсяване на почвите и водите се извършва контрол на 

строителната механизация и транспортните средства. 

• Ежедневен преглед на машините преди започване на работа, за установяване на 

техническото състояние и избягване на евентуални течове и разливи. 

• Строителната механизация и транспортна техника ще домува на определените 

площадки. 

• Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални 

разливи, включително подходящи абсорбенти, които да гарантират пълното 

улавяне и последващо събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси 

• Отделяне на складове за гориво - смазочни материали от битовите и 

производствени помещения и от складовите помещения; 

• Отделяне на мястото на домуване на механизацията от битовите и 

производствени помещения и от складовите помещения; 

• Течни отпадъци, които могат да бъдат класифицирани като опасни, ще се 

събират разделно, в специални съдове, изработени от материали, които не 

взаимодействат с веществата складирани в тях, не допускат разливане или 

изтичане, плътно затворени извън времето за манипулации и маркирани с 

надпис, съгласно нормативната уредба. 

• Събирането и изливането на течни отпадъци ще се извършва на обезопасено 

предназначено за тази цел място. На обекта ще бъде определено място за смяна 

на отработените масла, същите ще са оборудвани с маркирани съдове за 

събиране, които са химически устойчиви. Съдовете се ограждат и по 

възможност се заключват така че да няма опасност за живущите и работещите 

в района.  

• Районът на съхранението им ще бъде снабден с противопожарно оборудване за 

случаи на инцидентни разливи на горива и масла. 

• Транспортирането им ще се извършва в затворени контейнери, подсигурени 

срещу огън и разливане.  

• Достъпът на неупълномощени лица до дейностите по събирането и 

транспортирането на течни отпадъци ще бъде ограничен.  
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Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мярката за недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията ще се прилага 

ежедневно по време на строителството. 

Случайните разливи на масло и минерални масла оказват силно въздействие 

върху околната среда, което изисква бърза реакция. Времевият фактор при 

локализирането и ликвидирането на случайни разливи е от решаващо значение. Когато 

мерките се предприемат недостатъчно бързо и ефективно, зоната на замърсяване се 

увеличава значително, а последствията от нея се проявяват в по - голяма степен. 

В случаите на отклонение от изпълнението на мярката ще бъдат изпълнени 

комплект от дейности, които са строго регламентирани и за които има определени 

отговорници всеки със своите задължения. За целта всички работници и оператори на 

механизация ще бъдат инструктирани предварително. 

Пълния комплекс от работи по ликвидация на случайни разливи, включва: 

- Локализация на разлива. 

- Незабавно обезопасяване на участъка на разлива с предупредителни 

ленти и/или пътни знаци и ВОД, ако той е на пътна настилка. 

- Събиране на разсипаните продукти с помощта на техническо оборудване 

и сорбенти/пясък, пръст и др./. 

- Пренасянето им до мястото за по - нататъшна обработка в сигнализирани, 

надписани, химически устойчиви, заключващи се  съдове. 

- Обработка на събрани продукти в специализирани за целта места. 

- Ликвидиране на остатъчното замърсяване на мястото. 

- Одобряване на резултатите от органите по околна среда. 

Всеки значителен разлив, инцидент и т.н. ще бъде записан от Изпълнителя и ще 

бъде докладван на Надзора, Възложителя и РИООСВ. 

 

• ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ВРЕДНИ ГАЗОВЕ ОТ 

МЕХАНИЗАЦИЯТА 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 
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Тук ще разгледаме мерките за опазване на околната среда от замърсяване на 

атмосферния въздух с вредни газове от механизацията. Мерките за опазване на 

околната среда от запрашеност на атмосферния въздух подробно са описани в отделна 

точка към базовите мерки. 

 

За ограничаване на вредните газове Изпълнителят ще предприеме следните 

мерки: 

 

При изпълнение на проекта и свързаните с него СМР в частта, която се извършва 

чрез специализирана строителна техника се очаква известно натоварване с емисии в 

рамките на допустимите норми. Натоварването ще е ограничено в периода на 

работното време на площадката като емисии ще се образуват единственно при 

дейности със строителна техника и транспорт, останалите СМР по изпълнение на 

проекта не генерират емисии. 

Относно мерките за опазване чистотота на атмосферния въздух ние се стремим 

да инвестираме в закупуване на нова по - екологичносъобразна техника, а за останалата 

строителна техника задължително се използват монтирани катализатори, което 

осигурява покриване на еко нормите по Евростандарти. Катализаторът намалява 

емисиите на вредните газове, отделяни в атмосферата от двигателя, като: CO – 

въглероден оксид, HC – въглеводород и NO – азотен оксид. Действието на катализатора 

се изразява в предизвикване на химическа реакция, вследствие високата температура и 

последващото окисляване на тези вредни газове, намаляването на количеството и 

превръщането им в безвредни такива с добавянето на молекула кислород – CO2 – 

въглероден диоксид, N2 – азот и H2O – вода. 

Предвидената за използане при изпълнението на обекта механизация е в добро 

техническо състояние, което гарантира минимални стойности на вредни емисии 

изпускани във въздуха по време на изпълнение на строителните дейности. Като 

допълнителна мярка ще се сведе до минимум работата на машините и транспортните 

средства на празен ход. 

Ще се извършват периодични прегледи за изправност на използваните машини. 

Ще се ограничава скоростта на транспортните средства. 

При превоз на товар от транспортните средства (земни маси, асфалт и др.) няма 

да се допуска претоварване на машината. 
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Ще се вододят дневници относно изправността на машините и отчети за тяхното 

почистване, няма да се използват строителни машини и моторни превозни средства с 

неизправни двигатели с вътрешно горене. 

Няма да се допуска двигателите на строителната техника и пътните превозни 

средства да работят на празен ход. 

Спазване на ограничението на емисиите изгорели газове от строителната 

техника, чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ 

 

За намаляване на замърсяването на атмосферния въздух, ще се планира 

предварително извършването на всички СМР и методи на работа, така че емисиите и 

въздействието от извършваните строително - монтажни работи да бъдат във възможно 

най - малка степен. 

Намаляване на емисиите на изгорели газове е възможно при добра организация 

на строителството и извършване на СМР с технически изправна строителна и 

транспортна техника, в т.ч. работа с изправни и регулирани двигатели с вътрешно 

горене (ДВГ).  

За да се осигури изправността и нормалната работа на механизацията, се 

извършва планов преглед, текущ ремонт, основен ремонт и авариен ремонт. В случай, 

че определена машина не може да бъде ремонтирана до степен, отговаряща на 

изискванията (за допустими емисии на изгорели газове, шум и пр.), се заменя с нова. 

При извършваните ежегодни планови технически прегледи се установяват 

техническите параметри на механизацията и автотранспорта и се оценява възможния 

риск от неблагоприятно въздействие върху околната среда (в резултат на емисии от 

изгорели газове, изтичане на масла, наднормен шум и пр.) и се планира извършването 

на текущ/основен ремонт. 

За ограничаване емисиите на изгорели газове, строителството ще бъде 

организирано така, че да не се допуска престой и работа на празен ход на строителната 

техника. 

Дейностите ще се изпълняват по предварително изготвен план - график за 

последователността, времетраенето, организацията и технолигията на изпълнението им. 
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В съответствие с изискванията на закона за здравословни и безопасни условия 

на труд и Наредба №9/2006г., за всеки работник ще бъдат осигурени: 

- подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в 

съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място;  

- колективни средства за защита и лични предпазни средства. 

 

• ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

Преди всякаква работа ще бъде извършено подходящо планиране, за да се 

осигурят най - високите стандарти за опазване на околната среда и възстановяване, 

когато е уместно. 

Пряко въздействие върху защитени животински и растителни видове в района на 

строителството не се очаква при реализирането на проекта. Косвено въздействие върху 

защитени животински и растителни видове се очаква да бъде изразено чрез 

безпокойство от шумове и вибрации. При спазване на изискванията на Наредба № 

6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите на шум в околната среда няма да има 

предпоставки за безпокойство на местната фауна и флора. Независимо от това, всички 

участници в процеса на строителство ще бъдат инструктирани и ще спазват 

изискванията относно провеждане на евентуално необходими превантивни действия за 

защита животински и растителни видове в района на строителството, предписани от 

звено „Строителство и околна среда“ към Общината, реализиращ екологичната ѝ 

политика и съдействащи на държавни и обществени органи и организации в дейности, 

свързани с опазване на околната среда и нейното възпроизводство. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: 

 

Рязането и отстраняването на растителността ще бъдат стриктно сведени до 

минимум (само в рамките на работната площадка) и само след писмено разрешение от 
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Възложителя и компетентните органи, без излишно отсичане на дървета, храсти или 

растения. 

Събиране, премахване, използване, пряко или косвено, на местни 

природозащитeни ресурси, включително растения, животни и др. за консумация, 

печалба, спорт или други цели е строго забранено, за което работниците ще бъдат 

предварително инструктирани. 

Запознати сме и ще спазваме регионалната уредба за опазване на околната среда, 

закона за опазване на биологичното разнообразие както и Директива на ЕС 92/43/ЕИО 

от 21.05.1992 за опазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна; 

 

• МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ЕРОЗИЯ НА ПОЧВИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

С цел да се предпази почвената покривка на строителната площадка от 

ерозионни процеси ще се провеждат периодични наблюдения върху нейното състояние, 

както и за състоянието на откоси при земни работи. Преди снеготопене и проливни 

дъждове се предприемат мерки за намаляване на ерозията като: отбиване на 

повърхностни води, изграждане на дренажи, които да намаляват количествата вода, 

протичаща през площадката и отмиваща почвения слой.  

Източници на вода към изкопите или дори единични потоци ще бъдат 

прекъснати или отклонени в точките им на изтичане. Мерките, които ще  бъдат 

използвани за тази цел няма да водят до ерозия на почвата или слягане.  

За опазването на почвата от ерозионни процеси по време на строителството ще 

се прилагат противоерозионни мероприятия за тяхното недопускане, съгласувани с 

Общинските власти. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ: 

 

След поройни дъждове и снеготопене, както и след установяване на ерозионни 

процеси се констатират вредите и според размера им се предприемат антиерозионни 

мерки: оформяне на подходящ за оттичане на вода наклон, отбиване на води, направа 
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на дренаж, преместване на земни маси, укрепване на склонове, заздравяване на горния 

почвен слой. При нужда може да се пристъпи и към засаждане на допълнителна 

растителност, спомагаща за борбата с ерозията. Запознати сме и ще спазваме 

регионалната уредба за опазване на околната среда, закона за почвите; закона за 

опазване на водите и почвите от замърсяване и Наредба № 26 за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт. 

 

2. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ 

 

Тук участникът представя своето предложение за мерките за контрол на социалното 

напрежение, които да отчитат въздействията, свързани със строителството и 

спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. 

Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите 

работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от 

общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 

БАЗОВИТЕ МЕРКИ ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО МИНИМАЛНО 

НЕОБХОДИМИ : 

 

• ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДЯЩО СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ОБХОДНИ 

МАРШРУТИ ПРИ ЗАТВАРЯНЕ НА УЛИЦИ 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

 

При изпълнението на Обособена позиция № 3: „Реконструкция на външна 

водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича”, не се засягат улици от 

регулацията на селото или пътища. Видно от кадастралната карта на с.Тича и 

ситуацията на новопроектирания напорен резервоар е необходимо изграждането на 

временен път за обслужване на строителната площадка на напорния резервоар. Улицата 
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водеща към съществуващия напорен резервоар е много тясна и неурегулирана. Терена е 

с голяма денивелация. 

Предварително ще се определят и съгласуват с Възложителя улиците от 

уличната мрежа, по които ще минават транспортните средства, извозващи (връщащи) 

изкопаната земна маса. В някои части от населеното място уличната регулация не е 

проведена.  

След като се реши в кой участък ще се работи (съгласно графика за изпълнение) 

ще се поставят бариери в началото и края на участъка в строителство. На бариерите ще 

се поставят осветителни тела , които през тъмната част на денонощието ще показват 

оградения участък.  

Ще се изготви проект за временна организация на движението за улиците, по 

които то е интензивно, за да не се допусне авария или злополука поради разсеяност на 

водачите или друга причина.  

Ще се предвиди подходящо ограждане на изкопа, което да отдели строежа както 

от сградите и терените в експлоатация, така и от случайно преминаващи жители. 

Такова ограждане ще се предвиди и извън регулацията на селото.  

Означаването на изкопа е задължително заради ползването на земеделските земи 

и черни пътища , водещи до тези имоти. 

Транспортни средства извън предвидените строителни машини, необходими за 

изпълнение на строително – монтажните работи няма да се допускат в границите на 

строителната площадка. При пресичане на черни пътища, обслужващи земеделски земи 

и имоти, траншеята за водопровода ще бъде запълнена и уплътнена възможно най - 

бързо (в рамките на деня) за да не се възпрепятства преминаване на собствениците до 

имотите или земеделската земя. 

С оглед създаване на условия за безопасно движение в района на строителния 

обект, временната организация на движението ще бъде стриктно съобразена с 

изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи.  

Изпълнителят ще монтира и поддържа по всяко време на извършване на 

работата всички пътни знаци и бариери. Ще бъде осигурена достатъчност на знаците и 

бариерите. Знаците ще бъдат осветени през нощта или ще бъдат произведени от 

подходящ светлоотразяващ материал. 

Преди започване на строително монтажните работи Изпълнителят 

предварително ще информира обществеността за районите на работа и за планираната 
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организация на трафика на строителната механизация, както и ще запознае 

обществеността с временната организация на движението, която ще бъде въведена и 

обходните маршрути.  

Преди започване на СМР за участъците за които се налага временна организация 

на движението на видими места ще бъдат поставени табели с описание на бъдещите 

дейности, срокове за изпълнение, начална и крайна дата, временна организация 

на движението (при необходимост), обходни маршрути, планираната организация 

на трафика на строителната механизация и др. 

Проектът за ВОБД предварително ще бъде съгласуван с Надзора, Възложителя, 

КАТ, ПБЗН и Спешна помощ и всички заинтересовани институции.  

Временната сигнализация за ВОБД ще се поставя преди започване на 

строителните работи на съответния участък и ще се премахва след приключване на 

строителството в този участък.  

Сигнализацията за въвеждане на временна организация и безопасност на 

движението (ВОБД) в участък, в който се извършват строително монтажни работи има 

за цел : 

• Да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, 

възникнали в уличния участък  и изменените пътни условия; 

• Да указва границите на уличния участък с изменени пътни условия; 

• Да въвежда нов режим на движение на МПС в района на уличния участък при 

условия на изпълнение на строителни дейности. 

 

Организация с отбиване по обходен път ще се изпълни (при необходимост) за 

улицата водеща към съществуващия напорен резервоар, която е крайна, тясна и 

неурегулирана. В този участък може да се приложат следните схеми за временна 

организация на движението извърши в съответствие с чл.75, т.1 и чл.75, т.2 от Наредба 

№3/16.08.2010г.: 
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Площите на строителните работи се ограждат от автомобилното движение с 

ограничителни табели С4. Пътната сигнализация включва поставяне на временни 

пътни знаци на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане и вятър. Те се 

поставят преди започване на работата и се отстраняват след окончателното завършване 
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на конкретния участък. Временната организация на движението ще включва 

поставянето на сигнализация на предвидените в правилника места за затваряне на 

улици, посочване на обходен маршрут и затваряне на платното за движение. 

За достъп до индивидуалните имоти ще бъдат обособени подходи, ще поставим 

временни пешеходни мостчета, ще се изпълнят временни рампи за вход/изход имот. 

Предвижда се строителната механизация да е максимално мобилна в района на 

строителство. Самосвалите извозващи изкопана земна маса и тези доставящи материал 

за обратен насип в отделните участъци ще влизат на заден ход. Стриктно ще се следи 

изправността на светлинната сигнализация и звуковата сигнализация при заден ход на 

строителните машини. 

Строителството на обекта ще бъде сигнализирано с пътни знаци и бариери , така 

както се изисква в съгласувания и одобрен Проект за временна организация и 

безопасност на движението (ВОБД) и Наредба №3 за временна организация и 

безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците от 16.08.2010г. 

Ще бъде създадена необходимата организация на движението вътре и около 

строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение 

по пътищата. 

Ще бъдат изпълнявани всички нареждания и предписания на КАТ – Пътна 

полиция и на Пътните служби по отношение на : 

• Маршрутите на превозните средства до и от строителната площадка; 

• Движението на техниката по пътищата, отворени за обществено ползване; 

• Инструкции определени или предложени за отбиване на движението по пътища, 

отворени за обществено ползване; 

• Инструкции за движение на автомобили и строителни машини в и извън района 

на строителната площадка. 

Общи условия: 

Сигнализацията за въвеждане на ВОБД в участък от улица или път, в който се 

извършват СМР има за цел : Да информира участниците в пътното движение за 

особеностите възникнали в участъка и за изменените пътни условия; Да указва 

границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия; Да въвежда режим 

на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък. 

В зависимост от продължителността и вида им СМР са : 
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1. Краткотрайни - при които времетраенето от започването до окончателното им 

завършване е в границите на две денонощия; 

2. Дълготрайни – при които времетраенето от започването до окончателното им 

завършване е повече от две денонощия; 

3. Аварийни – при които се извършват неотложни работи вследствие на внезапна 

авария в обхвата на пътното платно; 

4. Подвижни - които се извършват през светлата част на денонощието в движение 

с ниска скорост и честа смяна на работното място. 

Извършването на краткотрайни или аварийни работи в тъмната част на 

денонощието по уличната мрежа в населеното място се допуска само при наличие на 

осветление. 

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя (улицата) носят отличителен 

знак (С12)“облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“ 

 

 

 

Пътните знаци ще отговарят на следните минимални светлотехнически 

изисквания : 

Обикновенни пътни знаци светлоотразително фолио клас II, с допълнителен 

контур или върху правоъгълна основа от жълт флуорисцентен светлоотразителен фон 

флуорисцентно светлоотразително фолио клас III, съгласно приложение №5 от Наредба 

№3 от 16 август 2010г. за временна организация на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр.74 от 2010г.). 

Пътните знаци за въвеждане на ВОБД ще отговарят на изискванията на БДС 

1517:2006г.“Пътни знаци . Размери и шрифтове“ 

За въвеждане на ВОБД може да се използват следните средства за 

сигнализиране: 

• Конуси (С2); 

• Бариера (С3.1); 
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• Въже с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2); 

• Лента , ярко оцветена или с успоредни бели и червени ивици (С3.3); 

• Ограничителна табела (С4); 

• Табели с направляващи стрелки (С6) и направляваща стрелка (С7); 

• Светлоотразителен кабар (С15); 

• Светлинен източник , подаващ мигаща жълта светлина (С16); 

• Трисекционен пътен светофар (С17); 

• Предупредителен флаг (С18); 

• Затваряща табела с или без светещи елементи (С19); 

• Направляваща бягаща светлина (С20); 

• Гъвкави ограничители (С21); 

• Разделители на движението (С22); 

• Разделители на движението тип стена (С23); 

• Табели с променящо се съдържание (С24); 

• Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти (С12); 

• Светлоотразителна стоп - палка. 

Конусите (С2) се използват за сигнализиране на площи, временно забранени за 

движение или на линии забранени за пресичане. Конусът се изработва от еластичен 

материал, има червен или оранжев цвят, с две или три светлоотразителни ивици 

(пръстени). Конусите са с височина 300, 500 – 550 или 700- 750 мм като масата и 

размерите на поставката му ще осигуряват устойчивостта му срещу преобръщане.  

 

 

 

Конусите с височина 30; 500 – 550 и 700 – 750 мм се използват , както следва:  

• При второстепенни улици и местни пътища – конуси с височина 300мм; 

• При първостепенни улици от III и IV клас и при пътища II и III клас – конуси с 

височина 500 – 550 мм 
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Върхът на конуса може да е пригоден за поставяне на допълнително сигнално 

средство. 

Сигнализацията на СМР за осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни 

маршрути при затваряне на улици ще е ясно видима и разбираема от участниците в 

движението по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични условия и 

ще дава навременна и достатъчна информация за изменените пътни условия. 

Изискванията към степента на визуализация (допустимост) на пътната сигнализация са 

определени в приложение №4 от Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната 

организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни 

работи по пътищата и улиците (ДВ, бр.74 от 2010г.) 

Временната сигнализация се поставя преди участъка, в който се извършват СМР, 

на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се 

съобразят с изменените пътни условия и да извършат предписаните маневри за 

безопасно преминаване. Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на 

движението по пътя или улицата и които противоречат на ВОБД ще се отстраняват или 

покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. На едно място няма да 

се допуска да се поставят повече от четири пътни знака: до три във вертикален ред и 

два в хоризонтален ред. За въвеждане на ВОБД ще се използват пътни знаци от 

типоразмера на постоянната сигнализация на пътя (улицата). За въвеждане на ВОБД 

могат да се използват пътни знаци от по – голям типоразмер и с по – високи технически 

характеристики от минималните. 

При пълно затваряне на платното за движение пътните превозни средства ще се 

отбиват по съществуващи обходни пътища или улици, които осигуряват безопасно 

провеждане на отклоненото движение. За обходни маршрути ше се използват 

съществуващи пътища или улици от по – нисък клас, които осигуряват условия за 

движение близки до тези на основния маршрут. 

При извършване на дълготрайни СМР сигнализацията, с която се въвежда ВОБД 

започва с пътен знак А23 „Участък от пътя в ремонт“ , постави на самостоятелна стойка 

преди началото на работния участък. 
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А23 „Участък от пътя в ремонт“ 

 

Поставянето на пътните знаци започва от най – отдалечения пътен знак преди 

ограждането на площта заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред. 

Освен осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при 

затваряне на улици Изпълнителят ще проведе и информационни мероприятия за 

запознаване на населението с временната организация на движението и обходните 

маршрути 

Преди, по време и след премахването на временната организация на движението 

Изпълнителят ще предприеме мерки за информираност на населението за въвеждането 

й и за затварянето на улици в следствие от строително монтажните работи. 

Следните комуникационни методи ще бъдат използвани за предаване на 

информация за строителството на жителите и шофьорите през целия период на този 

проект в. т.ч. за обходните маршрути и затварянето на улици (ако има такова). 

• Изпълнителят, за своя сметка, ще изработи, монтира и поддържа устойчива на 

климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго 

място, одобрено от Възложителя. Табелата ще е на български език. Табелата и 

информацията върху нея и местоположението  й ще се съгласува предварително 

с Надзора и Възложителя и ще се одобри по надлежния ред (съгласно 

изискванията на ЗУТ). табелата ще се постави преди стартиране на СМР. 

• Чрез средствата за масова информация ще бъдат уведомени гражданите за 

въвеждането на временна организация на движението, промяната и 

ограниченията на движението в района, както и за сроковете и причината за 

промяната и обходните маршрути.  

• Съгласувано с Възложителя в сайта на Община Котел ще предоставим пълната 

информация за проекта, касаеща временната организация и безопасност на 

движението (ВОБД) и обходните маршрути при затваряне на улици:  

- графика за изпълнение за целия обект и по участъци,  

- срокове за изпълнение по участъци от дата до дата,  
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- проекта за ВОБД 

- коя улица и участък ще бъдат затворени,  

- защо ще бъдат затворени,   

- кога и за колко време ще бъде затворен всеки участък,   

- какви са обходните маршрути за всеки затворен уличен участък,  

- кога ще бъдат възстановени настилките и ще бъде премахната временната 

организация на движението и участъкът ще бъде отворен за движение. 

• Изпълнителят ще уведоми Възложителя и Надзора поне 3 дни преди 

планираното затваряне и при изрично уведомление на КАТ, ПБЗН и Спешна 

помощ, като представя информация за временната организация на движението 

на Възложителя за целите на информиране на обществеността. 

• Изпълнителят ще информира обществеността за съществуващите райони на 

работа, внимателно ще планира организацията на трафика и ще планира 

алтернативни маршрути. 

• Изпълнителят, за своя сметка, ще изработи и постави необходимия брой 

обяснителни табели на участъците от водопровода, на които ще се изпълняват 

строително монтажни работи. На табелите ще бъде отразен  

- срокът за изпълнение на обектът като цяло и на работния участък,  

- начало и край на строителството на всяка една от улиците (подобекти) 

съгласно графика за изпълнение  

- обходните маршрути за всеки конкретен участък съгласно ВОД (в случай 

че улицата е затворена; 

- координати и телефон за връзка с Изпълнителя за запознаване, 

съдействие и подпомагане на заинтересованите лица и живущите в 

района на изпълнение на СМР. 

• Необходимите предупредителни и указателни знаци ще се поставят на входа на 

и изхода на всеки линеен подобект (за посоки, указания, предупреждения за 

опасност и т.н.). Преди да се поставят всички знаци, те ще се представят на 

Надзора за одобрение. Знаците ще със стандартни размери  или достатъчно 

големи, за да се разчитат лесно. 

• Специално определен за целта представител на Изпълнителя ще поддържа 

контакти, подготвя и придвижва материалите за предварителна информираност 

на населението /билбордове, плакати, диплянки и др., както и уведомления на 
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населението за бъдещи дейности на Изпълнителя и за планирана организация на 

трафика на строителната механизация, временната организация на движението, 

обходни маршрути и др./ 

• По време на строителството на обекта ще се спазват изискванията по охрана и 

безопасност на труда и ще се търси съдействие от органите на КАТ за спазване 

на правилата за движение. 

За участъкът, в който водопровода преминава под път безтраншейно чрез 

хоризонтално сондиране със стоманена обсадна тръба предлагаме следната временна 

организация на движението : 
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Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Органите, съгласували ВОБД издават заповед за въвеждане и поддържане на 

ВОБД, с която се указват временният режим на движение, срокът на действие на ВОБД 

и съставът на комисията за приемането на временната организация и за нейното 

премахване. Тъй като при изграждането на водоснабдителната мрежа и напорния 

резервоар Изпълнителят ще извършва „дълготрайни СМР“, ние предварително ще 

посочим отговорно лице за участие в комисията спомената по – горе. 

По един екземпляр от съгласувания работен проект за ВОБД ще се съхранява на 

обекта и при необходимост ще се предоставя на контролните органи. Изпълнителят 

задължително ще уведоми службите за контрол на Министерството на вътрешните 

работи не по – малко от 24 часа преди започване на работите и ще представи графика за 

тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка 

с отговорното длъжностно лице.  

Контролът по ВОБД се осъществява от упълномощени представители на 

службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на собственика на 

пътя (улицата) или администрацията, управляваща пътя (улицата). Контролът е 

първоначален, заключителен и внезапен. 

Първоначалният контрол ще се осъществява преди започване на СМР и е 

основание за съставяне на протокола за въвеждане на ВОБД. Протоколът се подписва 

от всички членове на комисията за приемане на ВОБД, определени със заповед. 

Заключителният контрол се осъществява след окончателното приключване на 

СМР. Обект на заключителния контрол е премахването на временната организация и 

възстановяване на постоянната организация на движението. Резултатите се представят 

в протокол, подписан от членовете на комисията. 

Внезапният контрол се изпълнява на принципа на случайния подбор на обект и 

време от собственика или администрацията, управляваща пътя (улицата) и/или от 

органите на Министерството на вътрешните работи. 

Упълномощените представители на контролните органи имат право да налагат 

санкции в случаите, предвидени в Закона за пътищата (ЗП) и Закона за движение по 

пътищата (ЗДП). Отстраняването на констатираните недостатъци на ВОБД се извършва 

изцяло за сметка на Изпълнителя. 

Всички мероприятия по информиране на постоянно и временно пребиваващите 
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граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително - монтажни  работи, 

евентуално временно затваряне на част от улиците, въвеждане на ВОБД и обходните 

маршрути за движение ще бъдат извършени както предварително, преди започване на 

строително – монтажните работи, така и текущо през целия период на изпълнение на 

работите. 

Всички информационни мероприятия свързани с сигнализиране на обходни 

маршрути и затваряне на улици изпълнителят ще извърши предварително – преди 

започване на СМР, така че живущите в района на изпълнение на СМР или собственици 

на парцели в близост до трасето на водопровода да са запознати преди началото на 

изпълнение на работите с тези мероприятия и да са информирани за сроковете през 

които ще е в сила ВОБД и обходните маршрути, през които може да преминават МПС, 

в случай на затваряне на даден участък. 

Всички тези мероприятия позволяват своевременното, предварително 

уведомяване от страна на Изпълнителя на живущите в района на изпълнение на 

строително монтажни работи на всеки един участък за предстоящите строителни 

работи и запознаването им с конкретните мерки по ВОД, а с това и намаляване на 

затрудненията за тях и минимизиране на неудобствата причинени от строителните 

дейности. Тази дейност спомага за недопускане на конфликти между населението и 

Изпълнителя във връзка със строителството и осигурява възможност за ефективното му 

изпълнение т.е. гарантира качественото му и срочно изпълнение. 

След изграждането на ВОБД регулираща безопасното движение във всеки 

работен участък и указваща обходните маршрути Изпълнителят текущо ежедневно ще 

изпълнява мониторинг и ще я поддържа, така, че да е във вид съгласно одобрения и 

съгласуван Проект за временна организация и безопасност на движението. След 

приключване на строително монтажните работи за дадениа участък (изискващ ВОД) 

изпълнителят извършва почистване и премахване на знаците от ВОБД като отстранява 

закриващите калъфки от пътните знаци от постоянната организация на движението в 

участъка. 

 

Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката за 

осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на 

улици 
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За текущо прилагане на мерките за намаляване на социалното напрежение при 

въвеждане на временната организация, мониторинг, контрол и осигуряване и 

подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици Изпълнителят 

ще назначи специално за тази цел отговорно лице. Същото ще извършва и мерките по 

информираност на населението във връзка с ВОБД и затварянето на улици и обходните 

маршрути, както и ще участва в комисиите по контрол на ВОБД описани по – горе. 

В процеса на изпълнение на работите е възможно част от информационните 

мероприятия да са неефективни, например : унищожаване на информационни и 

указателни табели или на част от знаците и табелите от временната организация на 

движението от неблагоприятни метеорологични условия, ураганен вятър или 

недобросъвестни действия на външни лица. 

В тези случаи ще имаме отклонения от изпълнението на гореописаните мерки. 

В такива случаи Изпълнителят гарантира, че във възможно най – кратък срок ще 

възстанови всички повредени или липсващи указващи табели и знаци. Също така при 

повреда ще възстановим средствата за уведомяване на населението или ще поставим 

нови. 

Изпълнителят текущо (ежедневно) ще проверява състоянието на поставената в 

работния участък временна организация на движението, на указателните 

информационни табели и знаци. 

При нужда, ако те са изцапани ще бъдат почистени своевременно, така че да са 

ясни и четливи.  

Освен това ако се наложи актуализация в графика за изпълнение на обекта, а от 

там и актуализация на сроковете на въвеждане на временна организация на движението 

в даден участък Изпълнителят веднага ще отрази това на указващите и информационни 

табели и населението своевременно ще бъде информирано за тези промени.  

Актуализираният график и ВОД ще бъдат предоставени в общината, КАТ и 

всички заинтересовани институции, а също така ще бъдат на разположение на 

гражданите. Също ще ги има в офиса на изпълнителя, където ще бъдат на 

разположение на заинтересованите лица.  

Организацията на строителната площадка, която ще бъде създадена от нас, ще 

осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на 

строително монтажните работи. Ясно и точно ще бъдат определени задълженията и 

отговорностите на всички лица при съблюдаване на действащата нормативна уредба и 
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специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на 

различните видове СМР. 

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда ежедневни и 

седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение за подходящо сигнализиране на обходните 

маршрути и при затваряне на улици. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

Координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост 

Отговорен за текущото прилагане на предприетите мерки е Техническият 

ръководител. Той ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а 

Координаторът по безопасни условия на труд ще контролира мерките свързани с 

безопасността на работещите и преминаващите. 

Мерки за контрол и мониторинг : 

- Осъществяване на контрол по време на въвеждане на ВОД от 

Техническия ръководител и КАТ. 

- Извършване на всекидневен оглед от Техническия ръководител, на 

въведената организация на движението и при необходимост 

възстановяване на нарушени и/или липсващи пътни знаци, табели и др. 

- Вменяване задължения на Техническия ръководител за осъществяване 

контрол на въведената организация на движението. 

- При необходимост ще направим искане до органите на КАТ за оказване 

на съдействие при евентуално нарушаване на временната организация на 

движение от страна на шофьори и пешеходци. 

- Поддържане на екип под ръководството на Техническия ръководител, 

който отговаря за временната организация на движението в участъка 

изискващ ВОД. 
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- Контрол и всекидневен оглед на чистотата на пътното платно, 

тротоарните площи, знаците и табелите от ВОД извършван от 

Техническия ръководител. 

 

• ПОДХОДЯЩО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ИЗКОПИ, В 

Т.Ч. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ НА 

ПЕШЕХОДЦИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНО НАМИРАЩИ 

СЕ ДО ИЗКОПИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ЖИЛИЩНИ И ПУБЛИЧНИ 

СГРАДИ; 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

 

Обезопасяване и сигнализиране на изкопите 

 

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива знаци, лампи, бариери, 

огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, 

които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на 

безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на 

изпълнителя така и собственици на имоти (парцели), включително преминаващи хора в 

близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, ще се приложат от 

Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа и ще се 

поддържат през целия период на изпълнение на съответните строително монтажните 

работи. 

В участъка в който ще се извършват изкопни работи ще се поставят бариери в 

началото и края на участъка в строителство. На бариерите ще се поставят осветителни 

тела , които през тъмната част на денонощието ще показват оградения участък. Ще се 

предвиди подходящо ограждане на изкопа, което да отдели строежа както от сградите в 

експлоатация (ако има такива) и отделните парцели, така и от случайно преминаващи 

жители. Такова ограждане ще се предвиди и извън регулацията на селото. 

Означаването на изкопа е задължително заради ползването на земеделските земи и 

черни пътища , водещи до тези имоти. Транспортни средства извън предвидените 

строителни машини, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи 

няма да се допускат в границите на строителната площадка. При пресичане на черни 

пътища, обслужващи земеделски земи и имоти, траншеята за водопровода ще бъде 
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запълнена и уплътнена възможно най - бързо (в рамките на деня) за да не се 

възпрепятства преминаване на собствениците до имотите или земеделската земя. 

Поради естеството на работа и местоположението на обекта Изпълнителят ще 

създаде прецизна и гъвкава организация на строителството, доставката на материалите 

и изпитанията на тръбопроводите, както и стриктни мерки по безопасност на труда  

така, че да сведе до минимум социалното напрежение предизвикано от неговата работа. 

Строително монтажните работи ще изпълняваме при спазване на действащата 

нормативна уредба. Предвиждаме изпълнението на работите да става в светлата част на 

деня, като местата за строителство ще бъдат оградени, обезопасени и сигнализирани и 

ще се осигури охрана на изпълняваните участъци в неработните часове. 

Организацията на строителната площадка ще осигурява безопасност на всички 

лица свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен 

достъп на товарни автомобили за снабдяване с материали, извозване на земни маси и 

извършване на механизирани работи. За пешеходците ще осигурим безопасно 

преминаване и непрекъснат достъп до имотите им и непосредствено намиращи се до 

изкопите обекти и имоти. 

По отношение на складирането  на материали, съобразявайки се с условията на 

строителство инертните материали и тръби ще се доставят на строителната площадка в 

количества необходими за деня, без да има излишно струпване на материали на 

площадката, за да се сведе до минимум неудобството за живущите в района на СМР и 

да не се пречи на движението на пешеходците и достъпът до парцели и имотите на 

хората. Преди началото на каквито и де е работи по изграждането на 

водоснабдителната мрежа и новия напорен резервоар ние ще обезопасим работния 

участък. Ще се изгради временна ограда по дължината на предвидения траншеен изкоп 

съставена с метална мрежа (с височина поне 1м), като същата ще е на място докато 

изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата ще може да устои поне на 

0,5kN хоризонтален напор. Няма да се приемат никакъв друг начин на ограждане 

(пластмасови ленти, дървени прегради и др.). Ще осигурим и монтираме 

предупредителни знаци,  сигнални светлини и нощно осветление и всички средства, 

които да предпазват хората от инцидент и нанасяне на щети на собствеността.  

 



Page 640 от 666 

 

 

Сигнална светлина за сигнализиране на изкопа през нощта 

 

Задължително началото и края на зоната ще бъдат осветени, както и по 

дължината. Всички предупредителни табели ще бъдат на български език и ще са в 

съответствие с националното законодателство. 

 

 

Обезопасяване и сигнализиране на строителния изкоп  

 

За тъмната част от денонощието ограденият работният участък ще бъде осветен. 

Осветлението ще бъде пускано половин час преди залеза на слънцето и ще бъде 

спирано половин час след изгрева. При намалена видимост през светлата част на 
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денонощието осветлението също ще бъде пускано. Осветлението ще бъде разположено 

така, че да очертава ясно мястото и размера на работите. 

 

Осигуряване на подходящо преминаване на пешеходци и достъп до имотите 

 

За безопасно преминаване на пешеходци над изкопи Изпълнителят ще осигури и 

монтира обезопасени проходни мостчета с ширина не – по малка от 0,80м , с парапет 

1м и бордови дъски високи минимум 10см които ще се осветяват през тъмната част от 

денонощието.  

Пасарелките за преминаване на пешеходците ще са през такова разстояние, през 

каквото е необходимо , така че да не се затруднява безопасното преминаване на 

пешеходците и обслужване на намиращите се до изкопите обекти и сгради (ако има 

такива). Пасарелките за премостване ще се изпълнят по начин, който осигурява 

комфортно преминаване на хора. 

 

 

Мостче (пасарелка) за безопасно преминаване над траншейните изкопи 

 

Ще се следи стриктно изпълнение на срока и последователността на изпълнение 

съгласно съгласувания и одобрен график за изпълнение на обекта  за да не се допусне 

дълъг период от време ограничаване придвижването на пешеходци в зоните на 

изпълнение на СМР.  

Съгласно графика за изпълнение Изпълнителят стриктно ще следи както за 

крайния срок за изпълнение , така и за междинните срокове за всеки един участък 
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от водоснабдителната мрежа така, че сроковете, през които собствениците на имоти в 

близост до зоната на изпълнение на СМР изпитват неизбежното неудобство от това да 

бъде сведен до минимум. Изпълнителят ще сведе до минимум продължителността на 

складиране на материали и/или строителни отпадъци на площадката. Доставките ще се 

планират така, че да съвпадат с ежедневните нужди на строителството. Строителните 

отпадъци ще се товарят и извозват на определените за целта места в момента на 

добиването им. 

 

Физически достъп 

 

Основните затруднения за местното население, до които би довело 

изпълнението на строително монтажните работи са свързани с проходимостта на 

участъци, достъпа до имоти и парцели с пряк излаз на строителната площадка. 

Затрудненията ще са продиктувани от изкопните работи и депонирането на строителни 

материали, които затрудняват преминаването на собственици на имоти и случайно 

преминаващите през работния участък.  

С цел намаляване на затрудненията на местното население свързани с 

осъществяване на физически достъп до парцелите и имотите им, ще предприемем 

следните конкретни мерки: 

• Превантивни мерки в това отношение ще вземем още при изготвянето на 

работния график за изпълнение на обекта в съответствие с вида и количеството 

на предвидените за изпълнение дейности. 

• За намаляване на неудобствата голяма роля ще окаже предварителната 

информираност на засегнатите от предстоящото изпълнение на СМР и 

протичането на дейностите в конкретния участък. Преди стартиране на 

дейностите ще бъде проведена среща със собственици на парцели в участъка и 

те ще бъдат информирани от Техническия ръководител за предстоящите работи. 

• Ще извършваме своевременно извозване на изкопаните земни маси и отпадъци 

от изпълняваните изкопни работи. Изкопите ще се изпълняват бързо, ще бъдат 

почистени, подходящо оградени и сигнализирани преди приключване на 

работния ден. Нощно време ще осигурим осветление на заградените и 

сигнализирани траншеи. 
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• При доставка на материали (инертен материал, тръби и др.) временното им 

депониране и складиране ще бъде организирано така, че да не затруднява 

движението на местното население – пешеходци и превозни средства и 

доставените материали ще бъдат вложени в обекта в рамките на работния ден;  

• Напречни прекопавания на черни пътища ще се извършват, засипват и 

уплътняват в рамките на работния ден и няма да се оставят в никакъв случай 

незасипани през нощта; 

• Ще се избягва ненужно паркиране на техника, самосвали и строителни машини 

и складиране на оборудване и материали в границите на строителната площадка. 

Ще бъде обърнато внимание на водачите на механизацията за паркиране за 

временен престой на строителната техника на места, които не създават 

затруднения за живущите и движението; 

• В извън работно време строителната механизация ще домува извън обхвата на 

строителната площадка, на специална охранявана площадка на временното 

селище на Изпълнителя. 

• Всички изкопи ще бъдат оградени, обезопасени и сигнализирани, навсякъде, 

където е необходимо ще бъдат монтирани пасарелки. Стриктно ще се спазват 

изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

Отговорност за правилната организация на строителната площадка носи 

Техническият ръководител. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мерките за подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. 

осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено 

намиращи се до изкопите обекти, жилищни сгради (ако има такива) и имоти ще бъдат 

предприемани както преди започване на строителните дейности така и текущо 

ежедневно през целия период на изпълнение на СМР. 

Техническият ръководител ще контролира ежедневно спазването на заложените 

мерки. 
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Работниците ще бъдат инструктирани от Техническия ръководител да спазват 

правилата за безопасни условия на труд, да спазват добрия тон и да не влизат в 

конфликти с пешеходци. Още с изработването на графика за изпълнение на обекта 

Изпълнителят е съобразил необходимостта от минимални затруднения за пешеходците 

и живущите в района на СМР и осигуряване на безопасен и безпроблемен достъп до 

имотите им в района на изпълнение на СМР.  

 

Мерки за текущ контрол и действия в случаи на отклонение 

 

- Осъществяване на текущ ежедневен контрол по време на изпълнението от 

Техническия ръководител; 

- Извършване на всекидневен мониторинг (оглед) за състоянието на 

обезопасителните и сигнализиращи съоръжения и пасарелки за преминаване на 

пешеходците от Техническия ръководител. 

- Отремонтиране при констатирана повреда на обезопасителните и 

сигнализиращи съоръжения и пасарелки за преминаване на пешеходците – 

извършва се веднага след установяване на неизправността. 

-  Мониторинг, контрол и всекидневен оглед на чистотата на пътната настилки в 

трасетата по които минават самосвалите извозващи изкопана земна маса от 

Техническия ръководител. При констатирано замърсяване на настилка със земна 

маса, строителни отпадъци или строителни материали, те незабавно ще бъдат 

отстранени и улицата почистена. 

- Мониторинг, контрол и всекидневен оглед на местата за временно съхранение 

на строителни материали и строителни отпадъци от Техническия ръководител. 

- Техническия ръководител ще следи след завършване на строителството в 

определен участък той веднага да бъде почистен и да бъдат отстранени всички 

строителни отпадъци, ненужни материали и др.  

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда ежедневни и 

седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение за подходящо обезопасяване и сигнализиране на 

изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на 
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непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични 

сгради. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост 

 

• ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАВРЕМЕННА, ПЪЛНА И ТОЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАНОВИТЕ И АВАРИЙНИ 

НАРУШЕНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО 

 

А) Предложение  относно обхвата и  предмета  на мярката; 

 

Преди започване на строително монтажните работи Изпълнителят ще инициира 

предварителна среща с Възложителя и други заинтересовани местни институции, 

представители на експлоатационни дружества и институции („ВиК“ ООД - Сливен, 

Електроснабдяване Сливен, Далекосъобщения Сливен, ХЕИ, Противопожарна Служба 

Сливен , КАТ и др.) и Строителния надзор. Основната цел на тази среща ще е да се 

запознаят местните власти, институции и дружества с организацията на Изпълнителя за 

изпълнение работите, да се създадат контакти, улесняващи бъдещата организация на 

изпълнението и мерките за информиране и преодоляване на затрудненията за 

населението.  

Ръководителят на проекта/екипа/ от страна на Изпълнителя ще запознае 

заинтересованите институции с графика за изпълнение на работите и организацията за 

изпълнение на обекта. Въз основа на графика за изпълнение на строително монтажните 

работи ще изготвим график на плануваните спирания на водоподаването (ако има 

такива), с конкретни : засегнати райони, дати, срокове, отговорници и мерки за 

облекчаване на неудобствата на засегнатото население.  

Графикът за изпълнение на строителството ще бъде съгласуван и одобрен от 

Възложителя и Надзора, а графикът на плануваните спирания на водоподаването ще 

бъде съгласуван и одобрен също така от местното В и К дружество и населението ще 

бъде предварително запознато с него. 
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За да стартираме изпълнението на строително - монтажните работи са 

необходими следните предпоставки : Извършване на всички съгласувания, изваждане 

на необходимите разрешителни и уведомяване на Строителния надзор за започване на 

строителството.  

Изпълнителят ще уведоми местните специални служби, включително фирмите 

на които е възложена дейност свързана с Улици и пътища, Електроснабдяване, 

Съобщения, В и К, Оптични кабели с национално и местно значение и др..  

Всички ще преподпишат /съгласуват/ проектите, като нанесат новите участъци и 

промените в техните мрежи. 

Отговорен за всички съгласувателни процедури с компетентните институции за 

започване на строителните дейности е Ръководителят на екипа на Изпълнителя. 

При изпълнението на водоснабдителната мрежа и новия напорен резервоар 

Изпълнителят ще се придържа стриктно към Техническата спецификация и Работните 

проекти, като ще спазва изискванията на Възложителя и нормативната уредба. 

При изпълнението на външните водопроводи Изпълнителят ще извършва 

строително монтажните работи така, че да не се разрушават съществуващите, 

осигурявайки непрекъсваем режим на водоподаване по време на строителството. 

При невъзможност за изпълнение по този начин и за застраховка от аваррии 

изпълнителя ще предвиди направа на временни водопроводи за временно 

осигуряване на вода по време на изпълнението на работите в даден участък. В случай 

на преустановяване на водоподаването ще бъдат осигурени и водоноски, 

местоположението, на които ще бъде съгласувано с Възложителя и обществеността 

предварително ще бъде информирана за него. 

Ще се стремим да сведем до възможния минимум нарушаването на 

водоподаването за населението. Превключването ще се извърши при напълно готови, 

изпитани и приети от Надзора и Възложителя нов водопровод и напорен резервоар. До 

тогава водоподаването ще се извършва по съществуващата водоснабдителна мрежа  

За планови и аварийни нарушения във водоподаването Изпълнителят ще 

предостави навременна, пълна и точна информация на местното В и К, Възложителя, 

Строителния Надзор и живущите в района на строително монтажните работи засегнати 

от тях. 

Засегнатото население ще бъде уведомявано чрез съобщения, в които се посочва 

засегнатия район, причината, срока и времетраенето на планираното нарушаване на 

водоподаването и мерките които изпълнителят е взел за отстраняването му.  
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В случай, че спирането на водоподаването продължава по – дълго време, 

водоподаване ще се осъществи чрез предварително изградени временните водопроводи 

или ще се осигурят водоноски, за което жителите в засегнатите райони ще бъдат 

предварително уведомени. 

Случаите на евентуално прекъсване на водоподаването за населението в 

резултат на изпълнение на строително монтажни работи са два :  

• Планувано прекъсване на водоснабдяването; 

• Аварийно прекъсване на водоснабдяването. 

Плануваното прекъсване на водоподаването (ако има такова) ще бъде съгласно 

съгласувания и одобрен график за изпълнение на обекта и предварително направен въз 

основа на него и съгласуван график на планувани прекъсвания на водоподаването. 

Плануваните прекъсвания на водоподаването ще бъдат съгласувани 

предварително с В и К оператора. 

Изпълнителят предварително преди началото на строителните работи ще 

предостави подробна информация за плануваните прекъсвания на водоподаването в 

офиса на Надзора, Община Котел и Кметство с.Тича и временния офис на 

Изпълнителя за да може там засегнатите и заинтересованите лица да получават 

навременна, пълна и точна информация. 

Като в предоставената информацията ще бъде отбелязано : 

• Районът в който е планувано прекъсването на водоподаването; 

• Причината за прекъсването на водоподаването; 

• Срок и времетраене, за което се предвижда прекъсването (дата и срок от час до 

час); 

• Отговорник от страна на изпълнителя(Ръководителят на екипа), телефон и e-mail 

за информация на представителя на Изпълнителя, който да дава пълна и точна 

информация; 

• Информация за временните водопроводи;  

• Местоположение на водоноските, които Изпълнителят при нужда ще 

предостави; 

Подробна  информация ще бъде публикувана в сайта на Възложителя 

(съгласувано с него и с негово разрешение) и ще я има и във временния офис на 

Изпълнителя, където при нужда негов представител ще дава и устна информация на 

населението.  
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Отговорен за предоставяне на навременна, пълна и точна информация по 

отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването е Ръководителят на 

екипа на Изпълнителя. 

Освен това на видни места в засегнатите райони на прекъсване на 

водоподаването ще бъдат монтирани (съгласувано с Възложителя и Надзора) 

информационни табели със същата информация. 

При актуализиране на графика за изпълнение на обекта, съответно незабавно ще 

бъде актуализирана и информацията за плануваните прекъсвания във водоподаването. 

Изпълнителят ще съгласува своите действия със Строителния Надзор, 

Възложителя и експлоатационните дружества управляващи или поддържащи 

съответната В и К или прилежаща техническа инфраструктура ежедневно. 

Навременна, пълна и точна информация на населението, както за планираните, 

така и за аварийни нарушения на водоподаването ще бъде предоставена посредством 

активна комуникационна кампания, в т.ч. и динамична интернет страница на проекта с 

възможност за бърза обратна връзка и ежедневно отразяване на строителните работи в 

реално време. Тази информация ще се отразява на интернет страницата на проекта  

ежедневно. 

Следните комуникационни методи ще бъдат използвани за навременна, пълна и 

точна информация за строителството с жителите през целия период на този проект : 

• Преди началото на изкопните работи ще уточним всички подземни 

комуникации със съответните експлоатационни дружества така, че да 

сведем до минимум тяхното засягане през време на строителството. В 

частност съществуващите водопроводи ще бъдат уточнени и маркирани 

съвместно с местното В и К дружество. 

• Изпълнителят, за своя сметка, ще изработи, монтира и поддържа 

устойчива на климатичните условия отличителна табела на видно място, 

одобрено от Възложителя. Табелата ще е на български език. Табелата и 

информацията върху нея и местоположението й ще се съгласува 

предварително с Надзора и Възложителя и ще се одобри по надлежния 

ред (съгласно изискванията на ЗУТ) табелата ще се постави преди 

стартиране на СМР. 

• Изпълнителят, за своя сметка, ще изработи и постави необходимия брой 

обяснителни информационни табели в населеното място, което 

евентуално би било засегнато от спиране на водоподаването. На табелите 
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ще бъде отразен срокът за изпълнение, начало и край на строителството 

съгласно графика за изпълнение, както и телефон  за връзка с 

Изпълнителя за запознаване, съдействие и подпомагане на 

заинтересованите лица и живущите в района засегнат от изпълнението на 

СМР. 

• Същевременно с това съгласувано с Възложителя  ние ще предоставим в 

Община Котел и Кметство с.Тича график за изпълнение на СМР по 

участъци с конкретни срокове и подобекти, както с цел Възложителя да 

информира и запознае (при нужда) заинтересованите лица и жителите в 

района на СМР, за да се сведат до минимум неудобствата на местните 

жители и временно пребиваващите. 

• Жителите, на които се предвижда (евентуално) планирано спиране на 

водоподаването ще бъдат предварително информирани най - малко 24 

часа преди спиране на водоподаването, както и информация за мерките 

които Изпълнителя е взел за намаляване на затрудненията, като временни 

водопроводи, местоположение на водоноски и др.  

• Когато е подходящо на видни места, съгласувани с Възложителя и 

Надзора ще монтираме преносими табели с информационни табла, на 

които да е отразено евентуалното планирано спиране на водоподаването 

(по райони, с конкретни срокове и продължителност). 

• Жителите ще могат да получават и информация за евентуалните 

планирани спирания на водоподаването по телефона от оторизиран 

представител на Изпълнителя, като за целта на информационната табела 

ще бъде написано лицето за контакти от страна на Изпълнителя и 

телефонен номер и e-mail. 

• Осъществяване на редовно информиране на местното население и 

временно пребиваващите за възможните смущения и неудобства по време 

на строителството, намаляване на затрудненията и гарантиране на 

безопасността и удобството на жителите е ангажимент на Ръководителя 

на екипа на Изпълнителя. 

• Специално определеният за целта представител на Изпълнителя 

(Ръководителят на екипа) ще поддържа контакти, подготвя и придвижва 

материалите за предварителна информираност на населението 
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/билбордове, плакати, диплянки и др, както и уведомления на 

населението за бъдещи дейности на Изпълнителя и за планирана 

организация на планирано спиране на водоподаването. 

• Предварително изготвения и съгласуван с Надзор, Възложител и 

местното ВиК дружество график за спиране на водоподаването ще бъде 

на разположение на Възложителя, Надзора, В и К дружеството, кметство 

с. Тича, във временния офис на Изпълнителя за да може всички 

заинтересовани лица да получат навременна, пълна и точна информация 

при нужда. 

• На билборд на видно място съгласувано с Възложителя ще бъде поставен 

графика за спиране на водоподаването. На този билборд ще се дава и 

конкретна информация за всеки ден в който ще се спира водоподаването 

(район който се обхваща, причина за спирането, дата, срок от час до час). 

• На информационния билборд ще бъде публикуван телефона на 

отговорника от страна на Изпълнителя(Ръководителя на екипа), за да 

може по телефона да бъдат информирани жителите , както за планувани 

така и за аварийни спирания на водата. 

• На този информационен билборд ще предоставяме информация и за 

аварийни спирания на водоподаването (засегнат район, причина за 

аварията, мерки за отстраняване на аварията, срок за отстраняване на 

аварията) 

 

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Всички мероприятия по предоставяне на навременна, пълна и точна информация 

на постоянно и временно пребиваващите жители в районите на работа относно 

предстоящи строително - монтажни работи и евентуално планирано или аварийно 

спиране на водоподаването ще бъдат извършени както предварително, преди 

започване на строително – монтажните работи, така и текущо през целия период на 

изпълнение на работите. 

Освен предварителни и текущи мерки за предоставяне на навременна, пълна и 

точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на 
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водоподаването Изпълнителят ще вземе и превантивни мерки за недопускане на 

спиране на водата при изпълнение на строителните работи. Ще изпълняваме новия 

водопровод, без да се разрушава стария водопровод, осигурявайки непрекъсваем режим 

на водоподаване по време на строителството. С цел избягване на аварии при 

изпълнение на изкопните работи в близост до съществуващия водопровод 

задължително ще се копае внимателно, на ръка под прякото ръководство и при 

непрекъснат контрол от Техническият ръководител.  

Ще поддържаме ежедневна връзка с екипите на местното В и К дружество. 

Предварително преди началото на работите по изграждане на новите 

водопроводи ще инсталираме временни водопроводи (при необходимост), с които при 

нужда ще осигурим водоподаване на жителите в районите , където евентуално ще се 

спре водоподаването.  

Ще разполагане и при нужда ще осигурим водоноски за допълнителна 

сигурност.  

За тези мероприятия ние ще информираме населението предварително , преди 

началото на работата. 

Изпълнителят преди започване на работите ще изготви график за строителството 

и съответно график за планираните спирания на водоподаването, който ще бъде 

съгласуван от Възложителя, Надзора и местното В и К дружество.  

Чрез описаните по – горе мерки и комуникационни мероприятия ние ще 

информираме предварително заинтересованите лица и засегнатите жители, с което ще 

намалим неудобството за тях. Правилното планиране, добрата организация на работата 

и предварителното уточняване на планираните спирания на водоподаването и мерките , 

които ще вземем в тези ситуации ще позволят предварително и текущо да даваме 

навременна, пълна и точна информация по отношение на нарушения на 

водоподаването. 

Графикът при необходимост текущо ще се актуализира , съгласува и одобрява от 

Възложителя, Надзора и В и К оператора, за което незабавно ще информираме 

заинтересованите лица и жителите в района. 

Всички тези мероприятия позволяват своевременното, предварително 

уведомяване от страна на Изпълнителя на живущите в района засегнат от строително 

монтажни работи за предстоящите строителни работи и запознаването им с 

конкретните срокове и мерки при спиране на водоподаването, а с това и намаляване на 

затрудненията за тях и минимизиране на неудобствата причинени от строителните 
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дейности.  

Дейността по навременно, пълно и точно информиране на живущите в района на 

изпълнение на СМР спомага за недопускане на конфликти между населението и 

Изпълнителя във връзка със строителството и осигурява възможност за ефективното му 

изпълнение т.е. гарантира качественото му и срочно изпълнение. 

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда ежедневни и 

седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение за предоставяне на навременна, пълна и точна 

информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост 

 

Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката 

информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите  относно предстоящи строително - монтажни  работи 

 

В процеса на изпълнение на работите е възможно част от информационните 

мероприятия да са неефективни, например : унищожаване от силен вятър или 

недобросъвестни действия на външни лица на информационни и указателни табели или 

на част от информационните табели информиращи населението за евентуално спиране 

на водоподаването и за дейността на изпълнителя като цяло. 

В тези случаи ще имаме отклонения от изпълнението на гореописаните мерки за 

информираност. 

В такива случаи Изпълнителят гарантира, че във възможно най – кратък срок ще 

възстанови всички повредени информационни табели и знаци или ще поставим нови. 

Освен това в тези случаи ние ще информираме засегнатите от спирането на 

водоподаването лица чрез съобщения, брошури и диплянки, които ще  разпространим 

по райони. 
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Изпълнителят ежедневно ще проверява състоянието поставените в определения 

участък указателни и информационни табели информиращи населението за евентуални 

спирания на водоподаването. 

При нужда, ако те са изцапани ще бъдат почистени, така че да са ясни и четливи.  

Ако се наложи актуализация в графика за изпълнение на обекта, а от там и 

актуализация на периодите на планирано спиране на водоподаването в даден район 

Изпълнителят веднага ще отрази това на указващите и информационни табели. 

Актуализираният график и информация относно евентуално спиране на 

водоподаването ще бъдат предоставени в общината и кметството на селото за да бъдат 

на разположение на жителите. също ще ги има в офиса на изпълнителя, където също ще 

бъдат на разположение на заинтересованите лица.  

Информацията на табелите своевременно ще се обновява , така , че постоянно да 

е актуална и няма да допускаме на информационна табела или в сайта на общината 

(съгласувано с Възложителя) да има остаряла, непълна или неточна информация 

относно евентуалните временни спирания на водоподаването. 

При приключване на работата по целия обект временните информационни 

табели ще бъдат премахнати съгласувано с Възложителя и Надзора. 

При изпълнение на всички дейности по строителството на обекта ще спазваме 

действащото законодателство, подзаконовите нормативни актове, регионалните 

наредби и разпоредби и изискванията по отношение на всички мерки, процеси и 

административни стъпки, необходими за информиране на населението в района на 

работите, така, че да сведем до минимум неудобствата произтичащи от изпълнението 

на работите.  

Организацията на работа на Изпълнителя направена така, че обектът за бъде 

изпълнен успешно в рамките на декларирания срок и високо качество и при 

своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при 

евентуални прекъсвания на различни експлоатационни и комуникационни мрежи във 

връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения 

за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, 

последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на 

нормалния жизнен ритъм на засегнатите консуматори. 

При евентуални прекъсвания на различни експлоатационни и комуникационни 

мрежи във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР своевременно  ще 

уведомим заинтересованите лица, експлоатационните дружества и обществеността. 
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Ако при предварителните проучвания се установи , че строителните работи 

засягат подземна и/или надземна комуникация то същата ще бъде надлежно укрепена и 

ще се направи всички възможно да не се прекъсва дейността й. 

Независимо от това ако, се наложи временно спиране на някой от комуналните 

услуги – поради повреда или технически причини. При всички случаи ще се 

информира незабавно населението на района засегнат от спирането и ще се 

сигнализират съответните експлоатационни дружества, с които ще сме в постоянно 

взаимодействие. 

При аварийно прекъсване на водоподаването Изпълнителят незабавно ще 

уведоми местния В и К оператор за да може по най - бързия начин аварията да бъде 

отстранена. Ще уведомим също Надзора и Възложителя. Ако се наложи по дълъг 

период за прекъсване на водоснабдяването ще осигурим вода чрез водоноски, 

разпределени на подходящи места в района 

На видно място съгласувано с Възложителя и Надзора ще разположим 

информационна табела информираща жителите в района за спиране на водоподаването 

при евентуални аварии и за срока за отстраняването на аварията и възстановяване на 

водоподаването. Същата информация ще бъде публикувана на сайта на Общината 

(съгласувано и с разрешение на Възложителя).  

Освен това както на сайта на обекта, така и на информационната табела ще бъде 

посочено лице за контакти от страна на Изпълнителя с телефонен номер, на който 

оторизиран представител на Изпълнителя да дава пълна и точна информация на 

населението при аварийно спиране на водоподаването, сроковете за отстраняването на 

авариите, местоположението на водоноските, които ще осигурим и мерките , които 

Изпълнителят ще предприема в аварийни ситуации.  

За целта Изпълнителят ще има авариен екип, работещ в координация с 

местното ВиК дружество, който да реагира незабавно в случай на аварийно спиране на 

водоподаването. В складовете намиращи се във временното селище на изпълнителя ще 

има достатъчно количество материали, необходими за авариен ремонт на водопровода 

(тръби, фасонни части, арматури, аварийни скоби, адаптори, жиба, електромуфи, 

фланци и др.). 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ИЗВЪН БАЗОВО ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КАТО МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ, КАСАЕЩИ КОНТРОЛ 

НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ 

 

• ГАРАНТИРАНЕ ДОСТЪПЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО ПИТЕЙНА ВОДА 

В РАЙОНИТЕ, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

 

Наред с предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на 

плановите и аварийни нарушения на водоподаването Изпълнителят ще предприеме 

всички възможни мерки за да не допуска нарушаването на водоснабдяването и да 

гарантира достъпът на живущите в района на строително монтажните работи до 

питейна вода. 

Преди да започнем да изпълняваме изкопните работи по изграждането на 

водопроводите предварително ще съгласуваме проектите със В и К дружеството, като 

ще маркираме на терен къде има подземни съществуващи тръбопроводи. 

Изкопните работи в зоната на съществуващите водопроводи и други подземни 

комуникации ще се изпълняват внимателно на ръка от квалифицирани работници под 

непрекъснатия контрол на техническия ръководител. 

При изпълнението на изкопите всички съществуващи подземни комуникации и 

тръбопроводи ще бъдат укрепвани съгласно детайлите в работните проекти. 

Ще се стремим да запазим съществуващия водопровод, осигурявайки 

непрекъсваем режим на водоподаване по време на строителството.   

Превключването към новия водопровод ще се извърши при напълно готов, 

изпитан и приет от Надзора и Възложителя нов водопровод. 

 

При прекъсване на водоснабдяването 

 

Незабавно ще се уведоми местното дружество ВиК, за да се предприемат 

действия за възстановяването му. Ако се наложи по дълъг период за прекъсване на 

водоснабдяването ще осигурим вода чрез водоноски, разпределени на подходящи места 

в района 
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Предварително преди началото на работите по изграждане на новия водопровод в 

участъците, в които ще изпълняваме строително монтажни работи ще инсталираме 

временни водопроводи (байпасни връзки – при необходимост), с които при нужда ще 

осигурим водоподаване на жителите в районите , където евентуално ще се спре 

водоподаването.  

 

Предлагаме схема за временно водозахранване посредством „временни 

връзки”, които ще бъдат изградени при нужда. /Приложение 1/. 

Предлаганата разработка е с цел постояното подаване на питейна вода за битови 

нужди на населението по време на строителството, ако се стигне до прекъсване на 

водоснабдяването за по дълго време. 

Разгледани са следните варианти: 

1. Направа на временна връзка със съществуваща инсталация Ф80: 

А) Първият разгледан вариант е при съществуващ спирателен кран Ф80 

на съществуващата тръба, показан на схема (1) с приложена 

спецификация на арматурите. 

Б) Вторият разгледан вариант е при съществуващ тръбопровод Ф80, на 

която няма  монтиран спирателен кран, показан на схема (2) с приложена 

спецификация на арматурите. 

2. Направа на временна връзка със съществуваща инсталация Ф100: 

А) Първият разгледан вариант е при съществуващ спирателен кран Ф100 

на съществуващата тръба, показан на схема (3) с приложена 

спецификация на арматурите. 

Б) Вторият разгледан вариант е при съществуваща тръба Ф100, на която 

няма  монтиран спирателен кран, показан на схема (4) с приложена 

спецификация на арматурите. 

3. Направа на временна връзка със съществуваща инсталация Ф150. 

А) Първият разгледан вариант е при съществуващ спирателен кран Ф150 

на съществуващата тръба, показан на схема (5) с приложена 

спецификация на арматурите. 

Б) Вторият разгледан вариант е при съществуваща тръба Ф150, на която 

няма 

 монтиран спирателен кран, показан на схема (6) с приложена 

спецификация на арматурите. 
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Разгледани са различни варианти на връзки в зависимост от вида и материала на 

съществуващата връзка. 
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Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мерките за гарантиране достъпът на питейна вода до жителите в района на 

строителни работи ще изпълняваме текущо през целия период на строителството. 

Ще предприемем текущи, превантивни и предварителни мерки. 

Инсталирането на временните водопроводи (байпаси) в участъците на 

изпълнение на строителни дейности ще извършим преди началото на строителството. 

Като временния водопровод ще бъде в участъка докато той бъде напълно завършен и 

изпитан. След завършване на изграждането на даден участък от водопроводната мрежа, 

временният водопровод ще бъде деинсталиран и монтиран на следващия участък , на 

който ще се работи съгласно графика за изпълнение на обекта. 

Изпълнителят ще работи в постоянна ежедневна връзка и координация с 

местното В и К дружество. 

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда ежедневни и 

седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение и за гарантиране достъпът на населението до 

питейна вода на районите, в които се извършват строително-монтажните работи. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост 

 

Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката 

 

При прекъсване на водоснабдяването незабавно ще се уведоми местното 

дружество ВиК , за да се предприемат действия за възстановяването му.  

Ще има авариен екип, който постоянно ще бъде на разположение и ще реагира 

незабавно в случай на аварийно спиране на водоподаването. В складовете намиращи се 
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във временното селище на изпълнителя ще има достатъчно количество материали, 

необходими за авариен ремонт на водопровода (тръби, фасонни части, арматури, 

аварийни скоби, адаптори, жиба, електромуфи, фланци и др.), което гарантира бързата 

реакция на Изпълнителя по отстраняване на аварията и възобновяване на 

водоподаването при аварийно спиране на водата. 

Отговорен за  гарантиране достъпът на населението до питейна вода е 

Техническия ръководител на обекта. 

Той ще контролира запазването на съществуващия водопровод до завършване на 

новопроектирания. Освен това той ежедневно ще проверява състоянието на временния 

водопровод, като при нужда (авария във водоподаването) ще пуска водата на 

засегнатите имоти по временния водопровод, съгласувано с ВиК дружеството. 

В случай на невъзможност да се гарантира водоснабдяването на имотите чрез 

временно водоснабдяване Изпълнителят разполага с водоноски , с които своевременно 

ще доставя питейна вода на засегнатите лица. 

 

• НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО : 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

 

Надземните мрежи се виждат и опазването им е задължително, като ще 

използваме подходяща механизация и квалифицирани машинисти при изпълнението на 

СМР и се залагат ежедневни инструкции на персонала за опазването им. 

Изпълнителят има разработена инструкция за опазване на подземни и надземни 

съоръжения на техническата инфраструктура, която е сведена до знанието и е 

задължителна за всички работници, машинисти на строителна механизация и 

служители на Изпълнителя. 

Преди стартирането на строителството ще подадем заявление за уточняване на 

трасетата на съществуващите подземни комуникации в офис на местното 

електроразпределително дружество и ще организираме среща на място с представител 

на дружеството с цел трасиране на всички подземни съоръжения и проводи в района на 

извършване на строително монтажните работи. 
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На предварително уговорена среща с представител на електроразпределителното 

дружество ще бъде уточнен начина на комуникация с него. Същият ще бъде 

предварително уведомен за часовете на изпълнение на дейностите свързани с 

разкриване на кабелни мрежи. Същият ще бъде поканен да присъства при разкриването 

на кабели. 

Преди началото на изкопните работи ще съгласуваме местоположението на 

всички подземни кабели с местното електроразпределително дружество и ще 

маркираме местата им върху терена. Ще бъде извършено трасиране и съставени и 

подписани протоколи за трасиране и посочване на точното местоположение на 

съществуващи подземни и надземни съоръжения на скица в план и дълбочина. 

Преди стартиране на изкопни работи Техническия ръководител, задължително 

проучва обекта с цел установяване на предполагаемо наличие на подземни мрежи и 

съоръжения. Проучват се всички трасета в района на обекта и се обозначават със спрей 

или колчета върху терена, видимо за всички от екипа извършващи СМР. 

Изкопите в зоната на подземни кабели ще изпълняваме внимателно на ръка. При 

изпълнение на изкопните работи всички подземни кабели ще бъдат внимателно 

укрепени съгласно детайла от работния проект. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ 

 

Ще поддържаме непрекъснат контакт с местното електроразпределително 

дружество. 

В случай на нанасяне на непредвидени щети по съоръжения на 

електроразпределителната мрежа ще бъде уведомено незабавно експлоатационното 

дружество за предприемане на действия по отстраняване на повредата. Ще оказваме 

пълно съдействие на аварийния екип за отстраняване на повреди. За възникване на 

авария на съществуващите подземни и надземни мрежи ще бъде уведомен незабавно и 

Възложителя. Отговорност за контрола по изпълнение на дейностите и недопускане на 

аварии носи техническия ръководител.   

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда ежедневни и 

седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние на 

строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 
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намаляване на социалното напрежение и за намаляване на затрудненията за 

населението при евентуално прекъсване на електрозахранването. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост 

 

• НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 

ПРЕКЪСВАНЕ НА КАБЕЛНА, ТЕЛЕФОННА ИЛИ ЛАН МРЕЖА 

/ПОДЗЕМНА ИЛИ НАДЗЕМНА/ 

 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

 

Преди началото на изкопните работи ще съгласуваме местоположението на 

всички подземни кабели с дружеството което ги стопанисва. Преди стартиране на 

строителството ще осъществим контакт със собствениците на наличните мрежи. Ще 

подадем заявление за трасиране на съществуващите подземни мрежи до съответните 

дружества и ще осъществим контакт с техни оторизирани представители за 

организиране на среща на място за трасиране на съществуващите подземни съоръжения 

и проводи на техническата инфраструктура в района на изпълнение на СМР. 

Ще бъде извършено трасиране на място и съставени протоколи за трасиране и 

точното отразяване на съществуващите подземни съоръжения. 

Ще бъде уточнен начина на комуникация с представителя на съответните 

експлоатационните дружества, стопанисващи кабелните, телефонни или лан мрежи. 

Същият ще бъде предварително уведомяван за часовете на изпълнение на дейностите 

свързани с разкриване на кабелни мрежи при пресичания. Същият ще бъде поканен да 

присъства при разкриването на кабели. 

Преди стартиране на изкопни работи Техническия ръководител, задължително 

проучва обекта с цел установяване на предполагаемо наличие на подземни мрежи и 

съоръжения. 
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Проучват се всички трасета в района на обекта и се обозначават със спрей или 

колчета върху терена, видимо за всички от екипа извършващи СМР 

Изкопите в зоната на подземни кабели ще изпълняваме внимателно на ръка. При 

изпълнение на изкопните работи всички подземни кабели ще бъдат внимателно 

укрепени съгласно детайла от работния проект. 

 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ 

 

В случай на нанасяне на повреди на кабели или съоръжения ще бъдат незабавно 

уведомени представители на експлоатационните дружества за предприемане на 

действия по отстраняване на аварията. Ще оказваме пълно съдействие на аварийните 

екипи за отстраняването на повредата. За всяка авария на подземни и надземни 

съоръжения ще бъде уведомяван също и Възложителя.  

Следствие на предварително взетите мерки за откриване наличието на подземни 

комуникации не се очакват прекъсвания на различни експлоатационни и 

комуникационни мрежи във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР. 

Ако при предварителните проучвания се установи , че строителните работи засягат 

подземна и/или надземна комуникация то същата ще бъде надлежно укрепена и ще се 

направи всички възможно да не се прекъсва дейността й. 

Независимо от това, ако се наложи временно спиране на някой от комуналните 

услуги – поради повреда или технически причини, при всички случаи ще се информира 

населението на района засегнат от спирането и ще се сигнализират незабавно 

съответните експлоатационни дружества , с които ще сме в постоянно взаимодействие. 

Мониторинг  

В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда текущи, 

ежедневни и седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние 

на строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение и намаляване на затрудненията за населението 

при прекъсване на кабелна, телефонна или лан мрежа /подземна или надземна/. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

Координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 
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Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост. 

 

• НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ШУМ И 

ВИБРАЦИИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

А) Предложение  относно обхвата  и  предмета  на мярката; 

 

Строежът е свързан с yпотребата на тежко оборудване.  

Източници на шум при изпълнението на различните подобекти са различните 

транспортни и строителни машини и агрегати като багер, челен товарач, трамбовъчна 

машина, валяк, компресор, товарни автомобили. 

 В близост до работещите машини могат да се очакват нива на шум, които 

надвишават значително посочените в хигиенни норми. Въздействието на високите 

шумови нива е за ограничен период от време - до завършване на работата в съответния 

участък, като изпълнителя ще предприеме всички възможни мерки за ограничаване на 

шумовото въздействие. 

Мерките, които ще бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието 

от шум и вибрации са организационно - управленски, а именно:  

- строителната дейност ще се извършва при добра организация,  

- основно през дневния период;  

- техниката няма да  работи на празен ход;  

- обслужващите строителството тежки автомобили ще се движат по 

предварително определени подходни пътища и ще спазват стриктно 

допустимата скорост на движение. 

При направената организация работата на Изпълнителя и разработването на 

графика водещ е бил стремежът на Изпълнителя за максимално уплътняване и 

оптимизиране на необходимата работна ръка и механизация, като технологичните 

връзки между СМР освен че удовлетворяват проекта (като срок и качество на 

изпълнение) осигуряват и непрекъснатост на натоварването по групи с което се 

снижават до минимум ненужните престои, а също така и неудобствата на местните 

жители и ограничаване на шума и неудобствата за местното население. 
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- Ще използваме  технически изправни строителни машини и транспортни средства. 

- Шумът и свързаните с това неудобства ще се поддържат на едно приемливо 

нормално ниво. Всички съоръжения и транспортни средства, които ще преминават 

през населеното място ще бъдат със шумозаглушители или ще са от тих тип; 

- Ще се извършва периодичен мониторинг, надзор и преглед на техническото 

състояние на строителната и транспортна техника. 

- Извършването на строително - монтажните работи ще бъде през дневния период. 

- Ще се инсталират шумозаглушители на особено шумните машини: компресори, 

електрически агрегати, тежка механизация и т.н.; 

- Придвижването на транспортиращите и на строителните машини при доставката на 

материали и придвижване на строителна техника до обекта ще става без форсиране 

на двигателя. 

- Двигателите на неработещите машини ще се спират; 

- Движение на транспортните средства ще става само по предварително определените 

и съгласувани с Общинската администрация трасета при спазване ограничението на 

скоростта. 

- Ще се направи схема с пътя на машините, която ще показва тези места в близост до 

обекта, които са чувствителни към шум (административни и обществени сгради и 

учреждения, жилищни сгради и т.н.), като се отбелязват ограниченията по 

отношение на скоростта и се избират пътища, които не преминават през 

чувствителните зони. Препоръчания път ще се представи на машинните оператори 

и ще се постави на такова място, от което ще е видимо за всички хора работещи на 

обекта; 

- В случай на особено шумни дейности, евентуално засегнатите субекти ще бъдат 

предварително информирани, като се посочва началното време на работите и техния 

приблизителен край; 

- При необходимост ще бъдат поставени бариери, изолиращи разпространението на 

шум; 

- Периодично ще се правят измервания на шума на обекта в съответствие с 

инструкциите в съответните разпоредби, ще се анализират резултатите и ще се 

дефинират мерките, необходими за коригиране на ситуациите, при които 

стойностите надвишават тези посочени от законодателството. 

- Всяко превозно средство ще бъде използвано за конкретна работа. 
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- Никоя машина няма да бъде стартирана, ако няма нужда от нея, за да се избегне 

замърсяването на въздуха и да се намали максимално шума. 

- Ако системата за временно ел. захранване на временното селище за нуждите на 

Изпълнителя и Надзора използва генераторни станции, то тези станции ще са 

шумоизолирани чрез специална преграда. 

Настоящите нива на шум, измерени на разстояние приблизително 1 м. от 

механични и електрически средства, са разрешени от съответните стандарти и наредби:  

1) Хидравлично и пневматично оборудване mах. NR 80  

2) Редуктори и двигатели mах. NR 80  

3) Водни помпи mах. NR 80  

NR 80 е стойността за класификация на шума по ISO Стандарт 1986.  

 

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия 

в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Мерките за ограничаване на шума и вибрациите ще прилагаме текущо през 

целия период на строително - монтажните дейности. Изпълнителят ще оказва 

периодичен мониторинг и контрол чрез Техническия ръководител. 

Изпълнителят ще осигури извършването на строителството с шум над 

допустимите норми в подходящо време като, ако е необходимо ще изгради 

необходимата звукоизолационна преграда. Доставката на материалите и 

придвижването на строителната механизация ще се извършва по обходен маршрут, при 

невъзможност – през време извън пиковите часове на градския трафик; 

Ще бъде спазвана поточност при доставките на материали, така че да се избегне 

ненужно струпване на транспортни средства с работещ двигател; 

Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, 

използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на 

шумните дейности за определени часове на деня. 

При наличие на неприемливо високи нива на шум поради неизправност или 

друга причина, техниката ще бъде изваждана от експлоатация до отстраняване на 

проблема. 

Мониторинг  
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В процеса на изпълнение на СМР, Изпълнителят ще провежда текущи, 

ежедневни и седмични прегледи /анализи/ на проявленията на отрицателното влияние 

на строителния процес, адекватността и ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на социалното напрежение и намаляване на затрудненията за населението 

от шум и вибрации предизвикани от строителните дейности;. 

Мониторингът ще се осъществява от експертният персонал на Изпълнителя 

ангажиран на строителната площадка и по – конкретно от Техническия ръководител, 

Координаторът по безопасност и здраве и Ръководителят на екипа. 

Мониторингът включва и ежедневен контакт с хората, проучване на тяхното 

отношение към взетите мерки и тяхната адекватност и достатъчност и коригирането им 

при необходимост. Изпълнителят ще търси възможности за оптимална организация на 

работата по време на работния процес с цел намаляване на общия шумов фон. 

 

 

 

 

 



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

1 ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА 

МРЕЖА И НОВ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР с,ТИЧА, общ, КОТЕЛ

390 d 280 d Mon 30.3.20 Fri 23.4.21

2 Подписване на Акт Образец 2а 1 d 1 d Mon 30.3.20 Mon 30.3.20 Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

3 ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ: 3 d 3 d Tue 31.3.20 Thu 2.4.20 Максимално разпределение на човешките ресурси от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ

Максимално разпределение на техническите ресурси 

от ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ за 

изпълнение на дейностите в ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ

4 ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 3 d 3 d Tue 31.3.20 Thu 2.4.20 ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: Пътен работник   

[2]; Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2]; Електротехник 

[2]

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: Товарен 

автомобил; Автокран; Комбиниран багер; Самосвал;

5 Направа на временно селище Моб. Временна ограда; 
контейнери

3 d 3 d Tue 31.3.20 Thu 2.4.20 Пътен работник   [2]; Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2];
Електротехник[2]

Товарен автомобил; Автокран; Комбиниран багер; 
Самосвал;

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

6 Поставяне на указателни знаци и Информационна табела указателни знаци; 
Информационна табела

3 d 3 d Tue 31.3.20 Thu 2.4.20 Пътен работник   [2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

7 Временно електрозахранване Временно ел табло; кабели 1 d 1 d Tue 31.3.20 Tue 31.3.20 Електротехник[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

8 Временно водоснабдяване Тръби; Кранове; Водомер; 1 d 1 d Tue 31.3.20 Tue 31.3.20 Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

9 Предоставяне за одобрение на документи за произход и 
качество на строителни материали и продукти необходими за 
започване на строителството.

3 d 3 d Tue 31.3.20 Thu 2.4.20 Ръководител екип/технически ръководител/ Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество;

10 ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО: 383 d 273 d Fri 3.4.20 Tue 20.4.21 Максимално разпределение на човешките ресурси от 

екипите  за изпълнение на дейностите в ЕТАП 

СТРОИТЕЛСТВО

Максимално разпределение на техническите ресурси 

от екипите  за изпълнение на дейностите в ЕТАП 

СТРОИТЕЛСТВО

11 Външни водопроводи - строителни работи 355 d 253 d Fri 3.4.20 Tue 23.3.21

12 ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ 70 d 50 d Fri 3.4.20 Thu 11.6.20 ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ: Общ работник[10] ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ: 

Резачка[5];Товарен автомобил[2]

13 ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ ПОЧВА РЪЧНО С 
<1=или<10СМ «01-01-009»

м2 42000.00 70 d 50 d Fri 3.4.20 Thu 11.6.20 Общ работник[10] Резачка[5];Товарен автомобил[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

14 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 337 d 241 d Tue 7.4.20 Tue 9.3.21 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ : ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ : Булдозер[1]; Багер[1];Багер с 

чук[1]

15 ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С 
БУЛДОЗЕР «01-04-059»

мЗ 49200.00 112 d 80 d Tue 7.4.20 Mon 27.7.20 Булдозер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

16 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА 
ОТВАЛ «01-04-026»

мЗ 2229.00 335 d 239 d Thu 9.4.20 Tue 9.3.21 Багер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

17 ИЗКОПИ С В=0,6 до1,2М, Н=2до4М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-03-062»

мЗ 4156.00 335 d 239 d Thu 9.4.20 Tue 9.3.21 Багер с чук Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

18 ИЗКОПИ С В=0,6 до 1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-03-063»

мЗ 4767.00 335 d 239 d Thu 9.4.20 Tue 9.3.21 Багер с чук Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

19 ИЗХВЪРЛЯНЕ ИЗКОПАНА СК.МАСА НА ОТВАЛ С БАГЕР 
«01-04-031»

мЗ 8923.00 335 d 239 d Thu 9.4.20 Tue 9.3.21 Багер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 349 d 249 d Thu 9.4.20 Tue 23.3.21 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[8];Работник укрепване[4] ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Самосвал[2];Мини челен 

товарач;Трамбовка[2];Товарен автомобил; Булдозер

21 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 574.00 335 d 239 d Fri 10.4.20 Wed 10.3.21 Изкопчия[2] Мини челен товарач; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

22 Превоз (доставка) на пясък мЗ 574.00 336 d 240 d Thu 9.4.20 Wed 10.3.21 Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

23 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК (МЕКА 
ПОЧВА) «01-01-059»

Пясък(мека почка) мЗ 1435.00 344 d 246 d Tue 14.4.20 Tue 23.3.21 Изкопчия[2] Мини челен товарач; Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

24 ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-01-057а» Земни почви мЗ 9152.00 344 d 246 d Tue 14.4.20 Tue 23.3.21 Изкопчия[2] Мини челен товарач; Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

25 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 
ДО 40М ПРИ НОРМ,УСЛОВИЯ «01-04-063»

мЗ 9152.00 344 d 246 d Tue 14.4.20 Tue 23.3.21 Булдозер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

26 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20 СМ «01-01-061»

мЗ 9152.00 344 d 246 d Tue 14.4.20 Tue 23.3.21 Изкопчия[2] Трамбовка[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

27 Извозване на отпадъци със самосвал мЗ 492.00 344 d 246 d Tue 14.4.20 Tue 23.3.21 Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

28 НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М
Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-02-011»

Укрепване м2 24600.00 349 d 249 d Thu 9.4.20 Tue 23.3.21 Работник укрепване[4] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

29 Направа на укрепване на кабели Укрепване по детайл бр, 4.00 349 d 249 d Thu 9.4.20 Tue 23.3.21 Работник укрепване[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

30 ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ 342 d 244 d Fri 10.4.20 Wed 17.3.21 ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ: Бетоновоз;Иглен вибратор

31 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ Кофраж, бетон бр, 65.00 342 d 244 d Fri 10.4.20 Wed 17.3.21 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

32 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 27 d 19 d Wed 15.4.20 Mon 11.5.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН : 

Кофражист[2];Бетонджия[2];Арматурист[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН :Товарен 

автомобил;Иглен вибратор;Бетоновоз

33 КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 
10 ПЛОСКОСТИ «02-05-027»

Кофраж м2 137.00 14 d 10 d Wed 15.4.20 Tue 28.4.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

34 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В10-НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ, 
КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ-КА,МАШ.ФУНД«02-07-003»

Бетон В10 мЗ 16.50 1 d 1 d Wed 29.4.20 Wed 29.4.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

35 Превоз (доставка) бетон мЗ 16.50 1 d 1 d Wed 29.4.20 Wed 29.4.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

36 КОФРАЖ БЕТОНОВ ПРАГ, ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ, 
ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС, ДО 6М «04-05-004»

Кофраж м2 69.00 9 d 7 d Thu 30.4.20 Fri 8.5.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

37 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В10 (М150) ЗА ОСНОВИ НА 
СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018»

Бетон В10 мЗ 31.00 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

38 Превоз (доставка) бетон мЗ 31.00 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

39 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 317.00 9 d 7 d Thu 30.4.20 Fri 8.5.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

40 ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА 2 d 2 d Tue 12.5.20 Wed 13.5.20 ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА: 

Работник метални конструкции[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО 

РЕКА: Товарен автомобил; Металорежеща машина

41 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 
Ф108х5

м 18.00 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

42 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ Ф108х5 С ОКСИЖЕН бр, 2.00 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 Работник метални конструкции[2] Металорежеща машина Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

43 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20% ф108 Изолация за тръби усилена м2 10.00 1 d 1 d Wed 13.5.20 Wed 13.5.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

44 ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ 5 d 3 d Fri 10.4.20 Tue 14.4.20 ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ: Работник 

метални конструкции[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ: 

Товарен автомобил; Металорежеща машина; Машина 

за хоризонтален сондаж

45 Хоризонтален сондаж под път ф300 м 12.00 4 d 2 d Fri 10.4.20 Mon 13.4.20 Работник метални конструкции[2] Машина за хоризонтален сондаж Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

46 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф219х6 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф219х6 м 12.00 4 d 2 d Fri 10.4.20 Mon 13.4.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

47 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219х6 С ОКСИЖЕН бр, 2.00 4 d 2 d Fri 10.4.20 Mon 13.4.20 Работник метални конструкции[2] Металорежеща машина Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

48 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, 
ф219/273ММ

Изолация за тръби усилена м2 10.00 1 d 1 d Tue 14.4.20 Tue 14.4.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

49 Външни водопроводи - монтажни работи 348 d 250 d Mon 6.4.20 Fri 19.3.21

50 ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ 283 d 203 d Mon 6.4.20 Wed 13.1.21 ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ: 

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ: 

Товарен автомобил;

51 Доставка тръба ПЕВП D90 PN10 тръба ПЕВП D90 PN10 м 1362.00 35 d 25 d Thu 10.12.20 Wed 13.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

52 Доставка тръби ПЕВП D90 PN 16 тръби ПЕВП D90 PN 16 м 836.00 196 d 140 d Thu 28.5.20 Wed 9.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

53 Доставка тръба ПЕВП D110 PN10 тръба ПЕВП D110 PN10 м 4802.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

54 Доставка тръби ПЕВП D110 PN 16 тръби ПЕВП D110 PN 16 м 1048.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

55 Доставка тръби ПЕВП D110 PN 20 тръби ПЕВП D110 PN 20 м 122.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

56 Доставка тръба ПЕВП D90 PN10 тръба ПЕВП D90 PN10 м 160.00 35 d 25 d Thu 10.12.20 Wed 13.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

57 Доставка Ко 90 град, ПЕВП D90 PN 16 Ко 90 град, ПЕВП D90 PN 16 бр, 2.00 196 d 140 d Thu 28.5.20 Wed 9.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

58 Доставка Ко 65 град, ПЕВП D90 PN 16 Ко 65 град, ПЕВП D90 PN 16 бр, 1.00 196 d 140 d Thu 28.5.20 Wed 9.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

59 Доставка Ко 45 град, ПЕВП D90 -10 Ко 45 град, ПЕВП D90 -10 бр, 10.00 35 d 25 d Thu 10.12.20 Wed 13.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

60 Доставка Ко 55 градуса ПЕВП D110 PN 10 Ко 55 градуса ПЕВП D110 
PN 10

бр, 1.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

61 Доставка Ко 39 град, ПЕВП D110 PN 10 Ко 39 град, ПЕВП D110 PN 
10

бр, 1.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

62 Доставка Ко 35 град, ПЕВП D110 PN 10 Ко 35 град, ПЕВП D110 PN 
10

бр, 1.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

63 Доставка Ко 30 град, ПЕВП D110 PN 10 Ко 30 град, ПЕВП D110 PN 
10

бр, 2.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

64 Доставка Ко 24 град, ПЕВП D110 PN 10 Ко 24 град, ПЕВП D110 PN 
10

бр, 1.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

65 Доставка Ко 20 град, ПЕВП D110 PN 10 Ко 20 град, ПЕВП D110 PN 
10

бр, 1.00 48 d 34 d Fri 10.4.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

66 Доставка фланшов накрайник ф110 фланшов накрайник ф110 бр, 9.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

67 Доставка фланшов накрайник ф90 фланшов накрайник ф90 бр, 15.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА И НОВ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР с,ТИЧА, общ, КОТЕЛ

Подписване на Акт Образец 2а

ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ:

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Пътен работник   [2]; Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2]; Електротехник[2]

Товарен автомобил; Автокран; Комбиниран багер; Самосвал;

Пътен работник   [2]

Електротехник[2]

Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2];

Ръководител екип/технически ръководител/

ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО:

Външни водопроводи - строителни работи

ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ

Общ работник[10]

Резачка[5];Товарен автомобил[2]

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ

Булдозер

Багер

Багер с чук

Багер с чук

Багер

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия[2]

Мини челен товарач;

Самосвал

Изкопчия[2]

Мини челен товарач; Самосвал

Изкопчия[2]

Мини челен товарач; Самосвал

Булдозер

Изкопчия[2]

Трамбовка[2]

Самосвал

Работник укрепване[4]

Товарен автомобил

Работник укрепване[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

 Бетоновоз;

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

 Бетоновоз;

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Металорежеща машина

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ

Работник метални конструкции[2]

Машина за хоризонтален сондаж

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Металорежеща машина

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил

Външни водопроводи - монтажни работи

ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 1 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

68 Доствака свободен фланец ф110 свободен фланец ф110 бр, 9.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

69 Доставка свободен фланец ф 90 свободен фланец ф 90 бр, 15.00 4 d 4 d Mon 6.4.20 Thu 9.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

70 ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ 337 d 241 d Fri 10.4.20 Fri 12.3.21 ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ: 

Монтажник ВиК мрежи и съор.[6];

ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ: 

Машина за челно заваряване; Ел.Агрегат

71 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 
изкопи ф 90 мм, PN10 «09-50-065»

м 1362.00 49 d 35 d Thu 14.1.21 Wed 3.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[4] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

72 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 
изкопи ф 90 мм, PN16 «09-50-065»

м 836.00 35 d 25 d Thu 10.12.20 Wed 13.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[4] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

73 Направа челна заварка на тръбно съединение от 
полиетиленови тръби ф 110 мм, PN10 «09-50-087»

Спирт, конци бр, 4802.00 196 d 140 d Thu 28.5.20 Wed 9.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

74 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 
изкопи ф 110 мм, PN16 «09-50-066»

м 1048.00 42 d 30 d Fri 10.4.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[4] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

75 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 
изкопи ф 110 мм, PN 20 «09-50-066»

м 122.00 6 d 4 d Fri 22.5.20 Wed 27.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[4] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

76 Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 
изкопи ф 90 мм, PN 10 «09-50-065»

м 160.00 7 d 5 d Thu 4.3.21 Wed 10.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[4] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

77 Направа челна заварка на тръбно съединение от 
полиетиленови тръби ф 110 мм «09-50-087»

Спирт, конци бр, 123.00 244 d 174 d Fri 10.4.20 Wed 9.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

78 Направа челна заварка на тръбно съединение от 
полиетиленови тръби ф 90 мм «09-50-086»

Спирт, конци бр, 44.00 91 d 65 d Thu 10.12.20 Wed 10.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

79 Дост. И полагане на сигнална лента сигнална лента м 8330.00 337 d 241 d Fri 10.4.20 Fri 12.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Доставката ще се извърши с транспорт на тръбите и 
фасонните части.

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

80 ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА 2 d 2 d Thu 11.3.21 Fri 12.3.21 ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА: Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[4]

ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА:

81 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 4.00 2 d 2 d Thu 11.3.21 Fri 12.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

82 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф100ММ бр, 6.00 2 d 2 d Thu 11.3.21 Fri 12.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

83 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 337 d 241 d Fri 17.4.20 Fri 19.3.21 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Монтажник ВиК мрежи 

и съор.[4];

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Апаратура за 

дезинфекция;Апаратура за изпробване под 

хидравлично налягане;Ел.Агрегат[2]

84 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ до Ф200ММ Хлорен р-р 100 м, 83.30 333 d 239 d Tue 21.4.20 Fri 19.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Апаратура за дезинфекция;Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

85 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД 
ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 «09-88-001»

Вода м 8330.00 335 d 239 d Fri 17.4.20 Wed 17.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Апаратура за изпробване под хидравлично 
налягане;Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

86 П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ 351 d 251 d Fri 10.4.20 Fri 26.3.21

87 Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част 39 d 29 d Tue 16.2.21 Fri 26.3.21

88 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 4 d 4 d Tue 16.2.21 Fri 19.2.21 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

89 ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ
«01-03-063»

мЗ 14.00 4 d 4 d Tue 16.2.21 Fri 19.2.21 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

90 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

мЗ 14.00 4 d 4 d Tue 16.2.21 Fri 19.2.21 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

91 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 2 d 2 d Tue 23.3.21 Wed 24.3.21 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

92 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.50 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

93 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 6.00 2 d 2 d Tue 23.3.21 Wed 24.3.21 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

94 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 6.00 2 d 2 d Tue 23.3.21 Wed 24.3.21 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

95 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 8 d 6 d Mon 22.2.21 Mon 1.3.21 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

96 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 
ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

м2 41.00 5 d 5 d Mon 22.2.21 Fri 26.2.21

97 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

98 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Wed 24.2.21 Wed 24.2.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

99 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Fri 26.2.21 Fri 26.2.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

100 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 241.00 5 d 5 d Mon 22.2.21 Fri 26.2.21

101 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

102 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Wed 24.2.21 Wed 24.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

103 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 26.2.21 Fri 26.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

104 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 12.00 1 d 1 d Wed 24.2.21 Wed 24.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

105 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА 
СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

мЗ 4.70 7 d 5 d Tue 23.2.21 Mon 1.3.21

106 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Tue 23.2.21 Tue 23.2.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

107 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Thu 25.2.21 Thu 25.2.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

108 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Mon 1.3.21 Mon 1.3.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

109 Превоз бетон мЗ 4.70 7 d 5 d Tue 23.2.21 Mon 1.3.21

110 Етап 1 1 d 1 d Tue 23.2.21 Tue 23.2.21  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

111 Етап 2 1 d 1 d Thu 25.2.21 Thu 25.2.21  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

112 Етап 3 1 d 1 d Mon 1.3.21 Mon 1.3.21  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

113 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Mon 22.3.21 Mon 22.3.21 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

114 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Замазка м2 23.00 1 d 1 d Mon 22.3.21 Mon 22.3.21 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

115 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 4 d 2 d Fri 5.3.21 Mon 8.3.21 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

116 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 22.00 1 d 1 d Fri 5.3.21 Fri 5.3.21 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

117 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ 
НА ТОПЛО БИТ,ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-УСИЛВАЩИ
ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. 
ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Mon 8.3.21 Mon 8.3.21 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

118 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Wed 24.3.21 Thu 25.3.21 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

119 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 4.00 1 d 1 d Wed 24.3.21 Wed 24.3.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

120 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 4.00 1 d 1 d Thu 25.3.21 Thu 25.3.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

121 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Fri 26.3.21 Fri 26.3.21 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

122 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 3.00 1 d 1 d Fri 26.3.21 Fri 26.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

123 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз; Иглен 

вибратор

124 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

125 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

126 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 м 7.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

127 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

128 СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ ЗА СЕПТИЧНА ЯМА (52 кг/бр.) СТОМАНЕН КАПАК 90/125 
СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

129 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110см ДЪРВЕН КАПАК 80/110см бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

130 ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 
90 град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, на 90 град. 
СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

131 ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

132 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10 фланшов накрайник ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

133 Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10 свободен фланец ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

134 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р=10атм.

бр, 7.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил;

ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[4]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[4]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[4]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[4]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[4]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Машина за челно заваряване;Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Доставката ще се извърши с транспорт на тръбите и фасонните части.

ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Апаратура за дезинфекция;Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Апаратура за изпробване под хидравлично налягане;Ел.Агрегат

П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ

Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 2 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

135 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ СК С РЧК ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

136 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

137 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

138 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 12.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

139 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 
«09-28-001»

бр, 7.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

140 НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА ф80ММ бр, 5.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

141 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 12.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

142 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 
ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

143 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Tue 23.3.21 Tue 23.3.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

144 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Thu 25.3.21 Thu 25.3.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

145 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Thu 25.3.21 Thu 25.3.21 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

146 ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА 

ШАХТА

10 d 8 d Tue 16.2.21 Thu 25.2.21

147 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Tue 16.2.21 Tue 16.2.21 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

148 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
с1=или<15см «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Tue 16.2.21 Tue 16.2.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

149 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ, И СР,СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Tue 16.2.21 Tue 16.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

150 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ 
ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Tue 16.2.21 Tue 16.2.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

151 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

152 ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С 
ДИАМЕТЪР Ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

153 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - (28 
кг/бр.)

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

154 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

155 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.80 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

156 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ,С ЛЕП,ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ, PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Wed 17.2.21 Wed 17.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

157 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Fri 19.2.21 Fri 19.2.21 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

158 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО 
ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Циментова замазка м2 1.00 1 d 1 d Fri 19.2.21 Fri 19.2.21 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

159 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Thu 18.2.21 Thu 18.2.21 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

160 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Thu 18.2.21 Thu 18.2.21 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

161 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Tue 23.2.21 Wed 24.2.21 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

162 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Tue 23.2.21 Tue 23.2.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

163 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИН. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Wed 24.2.21 Wed 24.2.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

164 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ 1 d 1 d Thu 25.2.21 Thu 25.2.21 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

165 ИЗОЛАЦИЯ НАТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Thu 25.2.21 Thu 25.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

166 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

167 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

168 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/PN16 СК DN80/PN16 бр, 2.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

169 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
80/80/80ММ

РОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ 
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
80/80/80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

170 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 9.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

171 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN16 фланшов накрайник ф90, 
PN16

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

172 Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN16 свободен фланец ф90, 
PN16

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

173 Доставка стоманен фланец Ду 80мм Р=16атм, стоманен фланец Ду 80мм 
Р=16атм,

бр, 10.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

174 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

175 РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

176 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 
«09-28-001»

бр, 10.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

177 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 6.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

178 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

179 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

180 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Mon 22.2.21 Mon 22.2.21 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

181 ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И 

СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

15 d 11 d Mon 1.2.21 Mon 15.2.21

182 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Mon 1.2.21 Mon 1.2.21 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

183 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Mon 1.2.21 Mon 1.2.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

184 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Mon 1.2.21 Mon 1.2.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

185 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ 
ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Mon 1.2.21 Mon 1.2.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

186 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

187 ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С 
ДИАМЕТЪР Ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

188 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

189 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

190 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.50 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

191 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ, PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Fri 5.2.21 Fri 5.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

192 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Tue 9.2.21 Tue 9.2.21 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

193 ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО 
ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Циментова замазка м2 0.30 1 d 1 d Tue 9.2.21 Tue 9.2.21 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

194 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Mon 8.2.21 Mon 8.2.21 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

195 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Mon 8.2.21 Mon 8.2.21 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

196 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Thu 11.2.21 Fri 12.2.21 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

197 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Thu 11.2.21 Thu 11.2.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

198 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИН.К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Fri 12.2.21 Fri 12.2.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

199 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ 1 d 1 d Mon 15.2.21 Mon 15.2.21 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

200 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 4.00 1 d 1 d Mon 15.2.21 Mon 15.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

201 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1
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ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

202 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

203 ДОСТ. И МОНТАЖ СК Dy50/PN16 СК Dy50/PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

204 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
80/60/80ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
80/60/80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

205 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 3.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

206 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN16 фланшов накрайник ф90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

207 Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN16 свободен фланец ф90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

208 Доставка стоманен фланец Ду 80мм Р=16атм, стоманен фланец Ду 80мм 
Р=16атм,

бр, 6.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

209 Доставка стоманен фланец Ду 50мм Р=16атм стоманен фланец Ду 50мм 
Р=16атм

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

210 ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16 АВТОМ. ВЪЗДУШНИК 
ф50ММ, PN16

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

211 РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

212 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 
80мм

бр, 6.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

213 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 
50мм

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

214 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 50мм бр, 1.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

215 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 80мм бр, 4.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

216 БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

217 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

218 НАПРАВА ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Wed 10.2.21 Wed 10.2.21 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

219 Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част 39 d 29 d Tue 22.12.20 Fri 29.1.21

220 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 4 d 4 d Tue 22.12.20 Fri 25.12.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

221 ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ
«01-03-063»

мЗ 14.00 4 d 4 d Tue 22.12.20 Fri 25.12.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

222 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

мЗ 14.00 4 d 4 d Tue 22.12.20 Fri 25.12.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

223 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 2 d 2 d Tue 26.1.21 Wed 27.1.21 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

224 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.50 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

225 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 6.00 2 d 2 d Tue 26.1.21 Wed 27.1.21 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

226 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ. 20СМ «01-01-061»

мЗ 6.00 2 d 2 d Tue 26.1.21 Wed 27.1.21 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

227 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 8 d 6 d Mon 28.12.20 Mon 4.1.21 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

228 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 
ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с!=или<15СМ «02-05-013»

м2 41.00 5 d 5 d Mon 28.12.20 Fri 1.1.21

229 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

230 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

231 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Fri 1.1.21 Fri 1.1.21 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

232 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6 Д012 ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 241.00 5 d 5 d Mon 28.12.20 Fri 1.1.21

233 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

234 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

235 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 1.1.21 Fri 1.1.21 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

236 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 12.00 1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

237 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА 
СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

мЗ 4.70 7 d 5 d Tue 29.12.20 Mon 4.1.21

238 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Tue 29.12.20 Tue 29.12.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

239 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Thu 31.12.20 Thu 31.12.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

240 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Mon 4.1.21 Mon 4.1.21 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

241 Превоз бетон мЗ 4.70 7 d 5 d Tue 29.12.20 Mon 4.1.21

242 Етап 1 1 d 1 d Tue 29.12.20 Tue 29.12.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

243 Етап 2 1 d 1 d Thu 31.12.20 Thu 31.12.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

244 Етап 3 1 d 1 d Mon 4.1.21 Mon 4.1.21  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

245 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Mon 25.1.21 Mon 25.1.21 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

246 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Циментова замазка м2 23.00 1 d 1 d Mon 25.1.21 Mon 25.1.21 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

247 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 4 d 2 d Fri 8.1.21 Mon 11.1.21 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

248 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 22.00 1 d 1 d Fri 8.1.21 Fri 8.1.21 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

249 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Mon 11.1.21 Mon 11.1.21 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

250 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Wed 27.1.21 Thu 28.1.21 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

251 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 4.00 1 d 1 d Wed 27.1.21 Wed 27.1.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

252 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИН. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 4.00 1 d 1 d Thu 28.1.21 Thu 28.1.21 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

253 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

254 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

255 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Fri 29.1.21 Fri 29.1.21 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

256 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 3.00 1 d 1 d Fri 29.1.21 Fri 29.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

257 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

258 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 м 7.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

259 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

260 СТОМАНЕН КАПАК 90/125СМ СЪС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ- 52 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
90/125СМ СЪС ЗАКЛАДНИ 
ЧАСТИ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

261 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110СМ ДЪРВЕН КАПАК 80/110СМ бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

262 ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 
90 град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, на 90 град. 
СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

263 ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

264 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10 фланшов накрайник ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

265 Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10 свободен фланец ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

266 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10атм, стоманен фланец Ду 80мм, 
Р=10атм,

бр, 7.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

267 ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ СК С РЧК ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

268 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с!=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 Д012 ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 4 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

269 ДОСТ. И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

270 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 12.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

271 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 
80мм

бр, 7.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

272 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 5.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

273 БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 12.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

274 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 
ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

275 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Tue 26.1.21 Tue 26.1.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

276 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Thu 28.1.21 Thu 28.1.21 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

277 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Thu 28.1.21 Thu 28.1.21 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

278 Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част 39 d 29 d Mon 23.11.20 Thu 31.12.20

279 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 4 d 4 d Mon 23.11.20 Thu 26.11.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

280 ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ
«01-03-063»

мЗ 14.00 4 d 4 d Mon 23.11.20 Thu 26.11.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

281 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3м ХОРИЗ. ИЛИ 2м 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

мЗ 14.00 4 d 4 d Mon 23.11.20 Thu 26.11.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

282 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 2 d 2 d Mon 28.12.20 Tue 29.12.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

283 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.50 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

284 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 6.00 2 d 2 d Mon 28.12.20 Tue 29.12.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

285 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 6.00 2 d 2 d Mon 28.12.20 Tue 29.12.20 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

286 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 8 d 6 d Fri 27.11.20 Fri 4.12.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

287 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, 
КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с=или<15СМ «02-05-013»

м2 41.00 7 d 5 d Fri 27.11.20 Thu 3.12.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 
Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 
автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

288 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Fri 27.11.20 Fri 27.11.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

289 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

290 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Thu 3.12.20 Thu 3.12.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

291 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 241.00 7 d 5 d Fri 27.11.20 Thu 3.12.20

292 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 27.11.20 Fri 27.11.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

293 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

294 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Thu 3.12.20 Thu 3.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

295 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 12.00 1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

296 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА 
СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ 4.70 5 d 5 d Mon 30.11.20 Fri 4.12.20

297 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Mon 30.11.20 Mon 30.11.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

298 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Wed 2.12.20 Wed 2.12.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

299 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Fri 4.12.20 Fri 4.12.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

300 Превоз бетон мЗ 4.70 5 d 5 d Mon 30.11.20 Fri 4.12.20

301 Етап 1 1 d 1 d Mon 30.11.20 Mon 30.11.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

302 Етап 2 1 d 1 d Wed 2.12.20 Wed 2.12.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

303 Етап 3 1 d 1 d Fri 4.12.20 Fri 4.12.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

304 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Fri 25.12.20 Fri 25.12.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

305 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Циментова замазка м2 23.00 1 d 1 d Fri 25.12.20 Fri 25.12.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

306 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 d 2 d Mon 7.12.20 Tue 8.12.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

307 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 22.00 1 d 1 d Mon 7.12.20 Mon 7.12.20 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

308 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Tue 8.12.20 Tue 8.12.20 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

309 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Tue 29.12.20 Wed 30.12.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

310 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 4.00 1 d 1 d Tue 29.12.20 Tue 29.12.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

311 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 4.00 1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

312 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Thu 31.12.20 Thu 31.12.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

313 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 3.00 1 d 1 d Thu 31.12.20 Thu 31.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

314 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

315 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

316 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

317 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4 м 7.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

318 СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ със ЗАСЛАДНИ ЧАСТИ - 52 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 90/125 
СМ със ЗАСЛАДНИ ЧАСТИ 

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

319 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110 СМ ДЪРВЕН КАПАК 80/110 СМ бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

320 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

321 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, С на 90 град. СТ.ТР.
Ф80/80/80ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, С на 90 град. 
СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

322 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80 бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

323 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10 фланшов накрайник ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

324 Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10 свободен фланец ф90, 
PN10

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

325 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10 атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р=10 атм.

бр, 7.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

326 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ СК С РЧК ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

327 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

328 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

329 РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 12.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

330 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 
«09-28-001»

бр, 7.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

331 НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА ф80ММ бр, 5.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

332 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 12.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

333 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 
ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

334 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Mon 28.12.20 Mon 28.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

335 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 5 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

336 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Wed 30.12.20 Wed 30.12.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

337 Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част 69 d 49 d Fri 25.9.20 Wed 2.12.20

338 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 14 d 10 d Fri 25.9.20 Thu 8.10.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

339 ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ,4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ
С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

мЗ 45.00 14 d 10 d Fri 25.9.20 Thu 8.10.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

340 ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

мЗ 45.00 14 d 10 d Fri 25.9.20 Thu 8.10.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

341 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 5 d 3 d Thu 26.11.20 Mon 30.11.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

342 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.70 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

343 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 26.00 5 d 3 d Thu 26.11.20 Mon 30.11.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

344 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 26.00 5 d 3 d Thu 26.11.20 Mon 30.11.20 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

345 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 25 d 17 d Fri 9.10.20 Mon 2.11.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

346 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 
ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

м2 79.00 22 d 16 d Fri 9.10.20 Fri 30.10.20

347 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Fri 9.10.20 Fri 9.10.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

348 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Tue 13.10.20 Tue 13.10.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

349 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Thu 15.10.20 Thu 15.10.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

350 Етап 4 Кофраж 1 d 1 d Wed 28.10.20 Wed 28.10.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

351 Етап 5 Кофраж 1 d 1 d Fri 30.10.20 Fri 30.10.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

352 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 499.00 22 d 16 d Fri 9.10.20 Fri 30.10.20

353 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 9.10.20 Fri 9.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

354 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Tue 13.10.20 Tue 13.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

355 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Thu 15.10.20 Thu 15.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

356 Етап 4 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Wed 28.10.20 Wed 28.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

357 Етап 5 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 30.10.20 Fri 30.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

358 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 18.00 1 d 1 d Tue 13.10.20 Tue 13.10.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

359 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, 
КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ 8.90 22 d 16 d Mon 12.10.20 Mon 2.11.20

360 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Mon 12.10.20 Mon 12.10.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

361 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Wed 14.10.20 Wed 14.10.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

362 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Fri 16.10.20 Fri 16.10.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

363 Етап 4 Бетон В15 1 d 1 d Thu 29.10.20 Thu 29.10.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

364 Етап 5 Бетон В15 1 d 1 d Mon 2.11.20 Mon 2.11.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

365 Превоз бетон мЗ 8.90 22 d 16 d Mon 12.10.20 Mon 2.11.20

366 Етап 1 1 d 1 d Mon 12.10.20 Mon 12.10.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

367 Етап 2 1 d 1 d Wed 14.10.20 Wed 14.10.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

368 Етап 3 1 d 1 d Fri 16.10.20 Fri 16.10.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

369 Етап 4 1 d 1 d Thu 29.10.20 Thu 29.10.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

370 Етап 5 1 d 1 d Mon 2.11.20 Mon 2.11.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

371 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 2 d 2 d Tue 24.11.20 Wed 25.11.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

372 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Циментова замазка м2 49.00 2 d 2 d Tue 24.11.20 Wed 25.11.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

373 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 d 2 d Tue 3.11.20 Wed 4.11.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

374 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 28.00 1 d 1 d Tue 3.11.20 Tue 3.11.20 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

375 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Wed 4.11.20 Wed 4.11.20 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

376 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 1 d 1 d Thu 5.11.20 Thu 5.11.20 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Монтажник Врати[2]; ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Товарен автомобил

377 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 
ВРАТИ 80/180СМ - 120 
кг/бр

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 5.11.20 Thu 5.11.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

378 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Thu 5.11.20 Thu 5.11.20 Монтажник Врати[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

379 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Mon 30.11.20 Tue 1.12.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

380 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 8.00 1 d 1 d Mon 30.11.20 Mon 30.11.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

381 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 8.00 1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

382 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Wed 2.12.20 Wed 2.12.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

383 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Wed 2.12.20 Wed 2.12.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

384 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

385 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 м 10.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

386 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

387 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 
100

бр- 2.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

388 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

389 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10 фланшов накрайник ф110, 
PN10

бр, 2.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

390 Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN10 свободен фланец ф110, 
PN10

бр, 2.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

391 Доставка стоманен фланец Ду 100мм, Р=10 атм. стоманен фланец Ду 
100мм, Р=10 атм.

бр, 17.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

392 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 100 с РЧК, PN10 СК Ду 100 с РЧК, PN10 бр, 2.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

393 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
ф100 мм

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

394 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 
ММ

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

395 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С ОКСИЖЕН бр, 12.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

396 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 бр, 17.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

397 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 11.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

398 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100 ММ

бр, 12.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

399 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 
ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 26.11.20 Fri 27.11.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

400 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

401 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Tue 1.12.20 Tue 1.12.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

402 ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 15 d 11 d Thu 24.9.20 Thu 8.10.20

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

Монтажник Врати[2];

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 6 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

403 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Thu 24.9.20 Thu 24.9.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

404 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Thu 24.9.20 Thu 24.9.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

405 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ.И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Thu 24.9.20 Thu 24.9.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

406 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ 
ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Thu 24.9.20 Thu 24.9.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

407 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

408 ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С 
ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

409 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

410 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

411 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.80 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

412 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ 75 ММ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Wed 30.9.20 Wed 30.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

413 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Fri 2.10.20 Fri 2.10.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

414 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Циментова замазка м2 1.00 1 d 1 d Fri 2.10.20 Fri 2.10.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

415 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Thu 8.10.20 Thu 8.10.20 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

416 НАПРАВА ДРЕНАЖ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Thu 8.10.20 Thu 8.10.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

417 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Thu 1.10.20 Thu 1.10.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

418 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Thu 1.10.20 Thu 1.10.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

419 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Tue 6.10.20 Wed 7.10.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

420 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Tue 6.10.20 Tue 6.10.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

421 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Wed 7.10.20 Wed 7.10.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

422 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Thu 8.10.20 Thu 8.10.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

423 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 
детайл

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Thu 8.10.20 Thu 8.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

424 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

425 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16 СК DN80/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

426 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16 СК DN100/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

427 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

428 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 3.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

429 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 м 6.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

430 Доставка и монтаж фланшов накрайник D 90, PN 16 фланшов накрайник D 90, 
PN 16

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

431 Доставка и монтаж свободен фланец D 90, PN 16 свободен фланец D 90, PN 
16

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

432 Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16 фланшов накрайник D 110, 
PN 16

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

433 Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN 16 свободен фланец D 110, PN
16

бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

434 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р-16 атм.

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

435 Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм. стоманен фланец Ду 100 
мм, Р- 16атм.

бр, 6.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

436 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

437 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

438 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 
«09-28-001»

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

439 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, 
ф106/114 «09-28-002»

бр, 6.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

440 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

441 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 2.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

442 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

443 Катинар - секретен ключ бр, 1.00 1 d 1 d Mon 5.10.20 Mon 5.10.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

444 Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна 

част

66 d 48 d Mon 20.7.20 Wed 23.9.20

445 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 12 d 10 d Mon 20.7.20 Fri 31.7.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

446 ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ
С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

мЗ 45.00 12 d 10 d Mon 20.7.20 Fri 31.7.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

447 ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

мЗ 45.00 12 d 10 d Mon 20.7.20 Fri 31.7.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

448 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 5 d 3 d Thu 17.9.20 Mon 21.9.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

449 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.70 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

450 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 26.00 5 d 3 d Thu 17.9.20 Mon 21.9.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

451 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 26.00 5 d 3 d Thu 17.9.20 Mon 21.9.20 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

452 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 23 d 17 d Mon 3.8.20 Tue 25.8.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

453 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ,БЕТОНОВИ СТЕНИ, 
КАНАПИ,ПАРАПЕТИ,АС,ША ХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

м2 79.00 22 d 16 d Mon 3.8.20 Mon 24.8.20

454 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Mon 3.8.20 Mon 3.8.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

455 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Wed 5.8.20 Wed 5.8.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

456 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Fri 7.8.20 Fri 7.8.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

457 Етап 4 Кофраж 1 d 1 d Thu 20.8.20 Thu 20.8.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

458 Етап 5 Кофраж 1 d 1 d Mon 24.8.20 Mon 24.8.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

459 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 499.00 22 d 16 d Mon 3.8.20 Mon 24.8.20

460 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Mon 3.8.20 Mon 3.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

461 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Wed 5.8.20 Wed 5.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

462 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 7.8.20 Fri 7.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

463 Етап 4 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Thu 20.8.20 Thu 20.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

464 Етап 5 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Mon 24.8.20 Mon 24.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

465 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 18.00 1 d 1 d Wed 5.8.20 Wed 5.8.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

466 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, 
КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018»

мЗ 8.90 22 d 16 d Tue 4.8.20 Tue 25.8.20

467 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Tue 4.8.20 Tue 4.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

468 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Thu 6.8.20 Thu 6.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

469 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Mon 10.8.20 Mon 10.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ,БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАПИ,ПАРАПЕТИ,АС,ША ХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018»

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 7 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

470 Етап 4 Бетон В15 1 d 1 d Fri 21.8.20 Fri 21.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

471 Етап 5 Бетон В15 1 d 1 d Tue 25.8.20 Tue 25.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

472 Превоз бетон мЗ 8.90 22 d 16 d Tue 4.8.20 Tue 25.8.20

473 Етап 1 1 d 1 d Tue 4.8.20 Tue 4.8.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

474 Етап 2 1 d 1 d Thu 6.8.20 Thu 6.8.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

475 Етап 3 1 d 1 d Mon 10.8.20 Mon 10.8.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

476 Етап 4 1 d 1 d Fri 21.8.20 Fri 21.8.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

477 Етап 5 1 d 1 d Tue 25.8.20 Tue 25.8.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

478 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 2 d 2 d Tue 15.9.20 Wed 16.9.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

479 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Циментова замазка м2 49.00 2 d 2 d Tue 15.9.20 Wed 16.9.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

480 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 d 2 d Wed 26.8.20 Thu 27.8.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

481 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 28.00 1 d 1 d Wed 26.8.20 Wed 26.8.20 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

482 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Thu 27.8.20 Thu 27.8.20 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

483 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 1 d 1 d Fri 28.8.20 Fri 28.8.20 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Монтажник Врати[2]; ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Товарен автомобил

484 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 
ВРАТИ 80/180СМ - 120 
кг/бр

бр, 1.00 1 d 1 d Fri 28.8.20 Fri 28.8.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

485 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Fri 28.8.20 Fri 28.8.20 Монтажник Врати[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

486 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Mon 21.9.20 Tue 22.9.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

487 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 8.00 1 d 1 d Mon 21.9.20 Mon 21.9.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

488 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 8.00 1 d 1 d Tue 22.9.20 Tue 22.9.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

489 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Wed 23.9.20 Wed 23.9.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

490 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 
детайл

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Wed 23.9.20 Wed 23.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

491 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

492 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

493 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4 м 12.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

494 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

495 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 
100

бр, 3.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

496 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10 фланшов накрайник ф110, 
PN10

бр, 3.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

497 Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN10 свободен фланец ф110, 
PN10

бр, 3.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

498 Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=10атм стоманен фланец Ду 
100мм Р=10атм

бр, 24.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

499 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 100 с РЧК, PN10 СК DN 100 с РЧК, PN10 бр, 3.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

500 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм бр, 1.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

501 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 
ММ

бр, 1.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

502 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С ОКСИЖЕН бр, 16.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

503 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 бр, 24.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

504 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 16.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

505 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100 ММ

бр, 16.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

506 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК бр, 1.00 2 d 2 d Thu 17.9.20 Fri 18.9.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

507 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Tue 22.9.20 Tue 22.9.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

508 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Tue 22.9.20 Tue 22.9.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

509 ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1 15 d 11 d Fri 17.7.20 Fri 31.7.20

510 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Fri 17.7.20 Fri 17.7.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

511 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Fri 17.7.20 Fri 17.7.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

512 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Fri 17.7.20 Fri 17.7.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

513 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ 
ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

БетонВ15 мЗ 0.40 1 d 1 d Fri 17.7.20 Fri 17.7.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

514 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

515 ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 
ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

516 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

517 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.80 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

518 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

519 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Thu 23.7.20 Thu 23.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

520 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Mon 27.7.20 Mon 27.7.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

521 ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Циментова замазка м2 1.00 1 d 1 d Mon 27.7.20 Mon 27.7.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

522 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Fri 31.7.20 Fri 31.7.20 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

523 НАПРАВА ДРЕНАЖ С ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Fri 31.7.20 Fri 31.7.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

524 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Fri 24.7.20 Fri 24.7.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

525 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Fri 24.7.20 Fri 24.7.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

526 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Wed 29.7.20 Thu 30.7.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

527 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Wed 29.7.20 Wed 29.7.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

528 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Thu 30.7.20 Thu 30.7.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

529 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Fri 31.7.20 Fri 31.7.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

530 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 
детайл

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Fri 31.7.20 Fri 31.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

531 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

532 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16 СК DN80/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

533 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16 СК DN100/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

534 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

535 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 3.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

536 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 м 6.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

Монтажник Врати[2];

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат
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ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 8 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

537 Доставка и монтаж фланшов накрайник D 90, PN 16 фланшов накрайник D 90, 
PN 16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

538 Доставка и монтаж свободен фланец D 90, PN 16 свободен фланец D 90, PN 
16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

539 Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16 фланшов накрайник D 110, 
PN 16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

540 Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN 16 свободен фланец D 110, PN
16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

541 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р-16 атм.

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

542 Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р-16 атм. стоманен фланец Ду 100 
мм, Р-16 атм.

бр, 6.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

543 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

544 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

545 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 
«09-28-001»

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

546 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, 
ф106/114 «09-28-002»

бр, 6.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

547 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

548 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 2.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

549 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

550 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Tue 28.7.20 Tue 28.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

551 Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна 

част

65 d 47 d Wed 13.5.20 Thu 16.7.20

552 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 14 d 10 d Wed 13.5.20 Tue 26.5.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[5] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

553 ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ
С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

мЗ 45.00 14 d 10 d Wed 13.5.20 Tue 26.5.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

554 ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

мЗ 45.00 14 d 10 d Wed 13.5.20 Tue 26.5.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

555 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ 5 d 3 d Fri 10.7.20 Tue 14.7.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкопчия[4]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ: Трамбовка;Товарен автомобил

556 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 0.70 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Изкопчия Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

557 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059» Земни почви мЗ 26.00 5 d 3 d Fri 10.7.20 Tue 14.7.20 Изкопчия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

558 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 26.00 5 d 3 d Fri 10.7.20 Tue 14.7.20 Изкопчия Трамбовка; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

559 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 22 d 16 d Wed 27.5.20 Wed 17.6.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

560 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 
ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С <1=или<15СМ «02-05-013»

м2 79.00 21 d 15 d Wed 27.5.20 Tue 16.6.20

561 Етап 1 Кофраж 1 d 1 d Wed 27.5.20 Wed 27.5.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

562 Етап 2 Кофраж 1 d 1 d Fri 29.5.20 Fri 29.5.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

563 Етап 3 Кофраж 1 d 1 d Tue 2.6.20 Tue 2.6.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

564 Етап 4 Кофраж 1 d 1 d Fri 12.6.20 Fri 12.6.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

565 Етап 5 Кофраж 1 d 1 d Tue 16.6.20 Tue 16.6.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

566 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

кг 499.00 21 d 15 d Wed 27.5.20 Tue 16.6.20

567 Етап 1 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Wed 27.5.20 Wed 27.5.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

568 Етап 2 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 29.5.20 Fri 29.5.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

569 Етап 3 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Tue 2.6.20 Tue 2.6.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

570 Етап 4 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Fri 12.6.20 Fri 12.6.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

571 Етап 5 Армировка А1 иА2 1 d 1 d Tue 16.6.20 Tue 16.6.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

572 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Армировка А1 иА2 кг 18.00 1 d 1 d Fri 29.5.20 Fri 29.5.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

573 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, 
КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

мЗ 8.90 21 d 15 d Thu 28.5.20 Wed 17.6.20

574 Етап 1 Бетон В15 1 d 1 d Thu 28.5.20 Thu 28.5.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

575 Етап 2 Бетон В15 1 d 1 d Mon 1.6.20 Mon 1.6.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

576 Етап 3 Бетон В15 1 d 1 d Wed 3.6.20 Wed 3.6.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

577 Етап 4 Бетон В15 1 d 1 d Mon 15.6.20 Mon 15.6.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

578 Етап 5 Бетон В15 1 d 1 d Wed 17.6.20 Wed 17.6.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

579 Превоз бетон мЗ 8.90 21 d 15 d Thu 28.5.20 Wed 17.6.20

580 Етап 1 1 d 1 d Thu 28.5.20 Thu 28.5.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

581 Етап 2 1 d 1 d Mon 1.6.20 Mon 1.6.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

582 Етап 3 1 d 1 d Wed 3.6.20 Wed 3.6.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

583 Етап 4 1 d 1 d Mon 15.6.20 Mon 15.6.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

584 Етап 5 1 d 1 d Wed 17.6.20 Wed 17.6.20  Бетоновоз; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

585 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 2 d 2 d Wed 8.7.20 Thu 9.7.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

586 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM 
«02-14-106»

Циментова замазка м2 49.00 2 d 2 d Wed 8.7.20 Thu 9.7.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

587 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 d 2 d Thu 18.6.20 Fri 19.6.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

588 Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен 
грунд

хидроизолационен грунд м2 28.00 1 d 1 d Thu 18.6.20 Thu 18.6.20 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

589 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ

м2 6.00 1 d 1 d Fri 19.6.20 Fri 19.6.20 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

590 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 1 d 1 d Mon 22.6.20 Mon 22.6.20 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Монтажник Врати[2]; ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Товарен автомобил

591 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 
ВРАТИ 80/180СМ - 120 
кг/бр

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 22.6.20 Mon 22.6.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

592 Доставка и монтаж заключващ механизъм заключващ механизъм бр, 1.00 1 d 1 d Mon 22.6.20 Mon 22.6.20 Монтажник Врати[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

593 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Tue 14.7.20 Wed 15.7.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

594 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 8.00 1 d 1 d Tue 14.7.20 Tue 14.7.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

595 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 8.00 1 d 1 d Wed 15.7.20 Wed 15.7.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

596 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Thu 16.7.20 Thu 16.7.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

597 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Thu 16.7.20 Thu 16.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

598 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

599 Бетоново блокче 20/20/20 Бетоново блокче 20/20/20 бр, 2.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

600 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100 ММ

бр, 16.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

601 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф108х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф108х4 м 12.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

602 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С 
Ф100/100ММ

бр, 1.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

603 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100 КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 
100

бр, 3.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна част

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Изкопчия[3]

Изкопчия[2]

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[2]

Изкопчия

Трамбовка;

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С <1=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Кофражист [2];

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Бетонджия[2];

Иглен вибратор

Превоз бетон

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

 Бетоновоз;

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

Монтажник Врати[2];

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 9 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

604 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10 фланшов накрайник ф110, 
PN10

бр, 3.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

605 Доствака и монтаж свободен фланец ф110, PN10 свободен фланец ф110, 
PN10

бр, 3.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

606 Доставка стоманен фланец Ду 100мм, Р=10 атм. стоманен фланец Ду 
100мм, Р=10 атм.

бр, 24.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

607 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 100 с РЧК, PN10 СК Ду 100 с РЧК, PN10 бр- 3.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

608 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
ф100 мм

бр, 1.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

609 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 
ММ

бр, 1.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

610 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108х4 С ОКСИЖЕН бр, 16.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

611 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100 бр, 24.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

612 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 16.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

613 КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА 
ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК

бр, 1.00 4 d 2 d Fri 10.7.20 Mon 13.7.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

614 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Wed 15.7.20 Wed 15.7.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

615 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Wed 15.7.20 Wed 15.7.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

616 ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА 15 d 11 d Tue 12.5.20 Tue 26.5.20

617 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

618 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

619 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

620 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ 
ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Tue 12.5.20 Tue 12.5.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

621 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

622 ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 
ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

623 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

624 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

625 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.80 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

626 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Mon 18.5.20 Mon 18.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

627 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Wed 20.5.20 Wed 20.5.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

628 ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Циментова замазка м2 1.00 1 d 1 d Wed 20.5.20 Wed 20.5.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

629 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Tue 26.5.20 Tue 26.5.20 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

630 НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Tue 26.5.20 Tue 26.5.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

631 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Tue 19.5.20 Tue 19.5.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

632 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Tue 19.5.20 Tue 19.5.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

633 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 4 d 2 d Fri 22.5.20 Mon 25.5.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

634 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Fri 22.5.20 Fri 22.5.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

635 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Mon 25.5.20 Mon 25.5.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

636 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Tue 26.5.20 Tue 26.5.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

637 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 
детайл

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Tue 26.5.20 Tue 26.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

638 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

639 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16 СК DN80/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

640 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16 СК DN100/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

641 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

642 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

643 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 3.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

644 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 м 6.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

645 Доставка и монтаж фланшов накрайник D90, PN16 фланшов накрайник D90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

646 Доставка и монтаж свободен фланец D90, PN16 свободен фланец D90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

647 Доставка и монтаж фланшов накрайник D110, PN16 фланшов накрайник D110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

648 Доставка и монтаж свободен фланец D110, PN16 свободен фланец D110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

649 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р-16 атм.

бр, 4.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

650 Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм. стоманен фланец Ду 100 
мм, Р- 16атм.

бр, 6.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

651 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

652 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

653 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 
«09-28-001»

бр, 4.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

654 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, 
ф106/114 «09-28-002»

бр, 6.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

655 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

656 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 2.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

657 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Thu 21.5.20 Thu 21.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

658 ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 15 d 11 d Mon 27.4.20 Mon 11.5.20

659 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Mon 27.4.20 Mon 27.4.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

660 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Mon 27.4.20 Mon 27.4.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

661 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Mon 27.4.20 Mon 27.4.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

662 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ 
ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Mon 27.4.20 Mon 27.4.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

663 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

664 ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 
ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

665 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

666 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

667 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.50 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

668 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Fri 1.5.20 Fri 1.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

669 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Tue 5.5.20 Tue 5.5.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

670 ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Циментова замазка м2 0.30 1 d 1 d Tue 5.5.20 Tue 5.5.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 10 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

671 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

672 НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

673 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Mon 4.5.20 Mon 4.5.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

674 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Mon 4.5.20 Mon 4.5.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

675 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Thu 7.5.20 Fri 8.5.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

676 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Thu 7.5.20 Thu 7.5.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

677 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Fri 8.5.20 Fri 8.5.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

678 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

679 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО 
ДЕТАЙЛ

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Mon 11.5.20 Mon 11.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

680 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

681 ДОСТ. И МОНТАЖ СК Dy50/PN16 СК Dy50/PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

682 БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

683 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/60/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/60/100ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

684 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 м 3.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

685 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN16 фланшов накрайник ф110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

686 Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN16 свободен фланец ф110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

687 Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=16атм, стоманен фланец Ду 
100мм Р=16атм,

бр, 6.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

688 Доставка стоманен фланец Ду 50мм Р=16атм стоманен фланец Ду 50мм 
Р=16атм

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

689 ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16 АВТОМ. ВЪЗДУШНИК 
ф50ММ, PN16

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

690 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

691 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 
100мм

бр, 6.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

692 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 
50мм

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

693 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 50мм бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

694 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 100мм бр, 4.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

695 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Wed 6.5.20 Wed 6.5.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

696 ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 15 d 11 d Fri 10.4.20 Fri 24.4.20

697 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 1 d 1 d Fri 10.4.20 Fri 10.4.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

698 КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ 
д.1=или<15СМ «02-05-003»

Кофраж м2 4.00 1 d 1 d Fri 10.4.20 Fri 10.4.20 Кофражист [2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

699 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТА1 И А2 «02-06-002»

Армировка А1 иА2 кг 13.00 1 d 1 d Fri 10.4.20 Fri 10.4.20 Арматурист[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

700 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ 
ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-07-036»

Бетон В15 мЗ 0.40 1 d 1 d Fri 10.4.20 Fri 10.4.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор; Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

701 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА: Автокран;Товарен 

автомобил

702 ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР 
ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Бетонови елементи за 
шахта с диаметър ф1000

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Автокран;Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

703 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 
кг/бр

СТОМАНЕН КАПАК 
70/70СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

704 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ бр, 1.00 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

705 НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 10 бр 0.80 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

706 PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ ДИАМ.
75 ММ,

м 1.00 1 d 1 d Thu 16.4.20 Thu 16.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

707 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА 1 d 1 d Mon 20.4.20 Mon 20.4.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Ел.Агрегат;Бъркалка

за смеси

708 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Циментова замазка м2 1.00 1 d 1 d Mon 20.4.20 Mon 20.4.20 Работник замазки[2] Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

709 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ 1 d 1 d Fri 24.4.20 Fri 24.4.20 ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Изкопчия[2]; ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ: Товарен автомобил

710 НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН Дренажен материал м 0.50 1 d 1 d Fri 24.4.20 Fri 24.4.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

711 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК 1 d 1 d Fri 17.4.20 Fri 17.4.20 ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Кофражист;Бетонджия; ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК: Бетоновоз;Иглен 

вибратор

712 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25 Кофраж, бетон бр, 1.00 1 d 1 d Fri 17.4.20 Fri 17.4.20 Кофражист;Бетонджия;  Бетоновоз;Иглен вибратор Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

713 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 2 d 2 d Wed 22.4.20 Thu 23.4.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

714 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 2.00 1 d 1 d Wed 22.4.20 Wed 22.4.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

715 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 2.00 1 d 1 d Thu 23.4.20 Thu 23.4.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

716 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ 1 d 1 d Fri 24.4.20 Fri 24.4.20 ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ: 

717 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по 
детайл

Изолация за тръби усилена м2 5.00 1 d 1 d Fri 24.4.20 Fri 24.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

718 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Работник 

метални конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

719 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16 СК DN80/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

720 ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16 СК DN100/ PN16 бр, 1.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

721 ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ
ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 
100/80/100ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

722 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5 м 3.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

723 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5 м 6.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

724 Доставка и монтаж фланшов накрайник D90, PN16 фланшов накрайник D90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

725 Доставка и монтаж свободен фланец D90, PN16 свободен фланец D90, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

726 Доставка и монтаж фланшов накрайник D110, PN16 фланшов накрайник D110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

727 Доставка и монтаж свободен фланец D110, PN16 свободен фланец D110, 
PN16

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

728 Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм. стоманен фланец Ду 80мм, 
Р-16 атм.

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

729 Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм. стоманен фланец Ду 100 
мм, Р- 16атм.

бр, 6.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

730 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф80ММ

бр, 1.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

731 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН бр, 4.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

732 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 
«09-28-001»

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

733 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, 
ф106/114 «09-28-002»

бр, 6.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

734 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

735 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100 бр, 2.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

736 БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
ф100ММ

бр, 4.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

737 Катинар - секретен ключ Катинар бр, 1.00 1 d 1 d Tue 21.4.20 Tue 21.4.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Кофражист [2];

Товарен автомобил

Арматурист[2]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор; Бетоновоз

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Автокран;Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Ел.Агрегат;Бъркалка за смеси

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Кофражист;Бетонджия;

 Бетоновоз;Иглен вибратор

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Работник метални конструкции

Оксижен;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 11 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

738 Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400мЗ 379 d 271 d Tue 7.4.20 Tue 20.4.21

739 Строителни и монтажни работи 365 d 261 d Tue 7.4.20 Tue 6.4.21

740 ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ 8 d 6 d Tue 7.4.20 Tue 14.4.20 ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ: ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ: Булдозер

741 ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С 
БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.УСЛОВИЯ «01-04-061»

мЗ 2000.00 8 d 6 d Tue 7.4.20 Tue 14.4.20 Булдозер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

742 ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП 3 d 3 d Tue 3.11.20 Thu 5.11.20 ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП: ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП: Багер

743 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА 
ОТВАЛ «01-04-026»

мЗ 398.00 3 d 3 d Tue 3.11.20 Thu 5.11.20 Багер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

744 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР: Изкопчия[8] ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР: Товарен 

автомобил;Трамбовка;Булдозер

745 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК Пясък мЗ 5.00 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 Изкопчия Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

746 Транспорт на пясък мЗ 5.00 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

747 ОБРАТЕН НАСИП Земни почви мЗ 152.00 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 Изкопчия[6] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

748 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ
ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ «01-04-063»

Земни почви мЗ 398.00 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 Булдозер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

749 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 152.00 7 d 5 d Wed 4.11.20 Tue 10.11.20 Изкопчия Трамбовка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

750 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ

1 d 1 d Mon 23.11.20 Mon 23.11.20 ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ 

ЕЛЕМЕНТИ: Изкопчия[2];

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В 

КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: Товарен автомобил

751 ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ 
ПОЛЕТА

Дренажен материал мЗ 1.00 1 d 1 d Mon 23.11.20 Mon 23.11.20 Изкопчия[2]; Товарен автомобил; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

752 ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 1 d 1 d Wed 25.11.20 Wed 25.11.20 ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: 

Самосвал

753 Извозване на отпадъци със самосвал мЗ 49.00 1 d 1 d Wed 25.11.20 Wed 25.11.20 Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

754 ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ: Работник метални 

конструкции[2];Монтажник ВиК мрежи и съор.[2];

ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ: Товарен 

автомобил;Металорежеща 

машина;Ел.Агрегат;Заваръчен апарат; Оксижен

755 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф108х4 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф108х4 м 21.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

756 ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф219х7 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф219х7 м 16.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

757 Доставка и монтаж тръби ПЕВП D200 PN16 тръби ПЕВП D200 PN16 м 50.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

758 Доставка и монтаж НФ 200/100 НФ 200/100 бр, 1.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

759 Доставка и монтаж ТФ 100/100 ТФ 100/100 бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

760 Доставка и монтаж ТФ 200/200 ТФ 200/200 бр, 4.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

761 Доставка и монтаж Ко Ф 100/90град, Ко Ф 100/90град, бр, 9.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

762 Дастявка и монтаж Ко Ф 200/90град, Ко Ф 200/90град, бр, 6.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

763 Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16 фланшов накрайник D 110, 
PN 16

бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

764 Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN16 свободен фланец D 110, 
PN16

бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

765 Доставка и монтаж фланшов накрайник ф200 фланшов накрайник ф200 бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

766 Доставка и монтаж свободен фланец ф200 монтаж свободен фланец 
ф200

бр, 4.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

767 Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=10атм стоманен фланец Ду 
100мм Р=10атм

бр, 26.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

768 Доставка стоманен фланец Ду 200мм стоманен фланец Ду 
200мм

бр- 13.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

769 ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф100MM / 16 атм. СК С РЧК ф100MM / 16 атм. бр, 5.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

770 ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф200ММ/ 10 атм. СК С РЧК ф200ММ/ 10 атм. бр, 3.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

771 ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф200ММ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 
Ф200ММ

бр. 1.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

772 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. 
ф106/114 «09-28-002»

бр. 26.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

773 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. 
Ф257/273 «09-28-005»

бр, 13.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

774 ДОСТ.И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф200ММ КОШ СМУКАТЕЛЕН 
Ф200ММ

бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

775 ДОСТ.И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА Ф200ММ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА 
Ф200ММ

бр, 2.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

776 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф108ММ бр, 31.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

777 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф219ММ бр, 24.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

778 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА бр, 32.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

779 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА бр, 20.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции Оксижен; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

780 БОРДИРАНЕ СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
фЮОММ

бр, 32.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

781 БОРДИРАНЕ СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 
Ф200ММ

бр, 20.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Работник метални конструкции Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

782 ДОСТ.И МОНТАЖ ВОДОМЕР Qn=100 m3/h ВОДОМЕР Qn=100 m3/h бр, 1.00 6 d 4 d Wed 4.11.20 Mon 9.11.20 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

783 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 2 d 2 d Tue 20.10.20 Wed 21.10.20 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Монтажник Врати[2]; ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Товарен автомобил

784 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 70/160СМ, вътрешни - 89 
кг/бр.

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 
ВРАТИ 70/160СМ, 
вътрешни - 89 кг/бр.

бр, 2.00 1 d 1 d Tue 20.10.20 Tue 20.10.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

785 СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА ВРАТА 90/180СМ, външна - 145 
кг/бр.

СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА 
ВРАТА 90/180СМ, външна - 
145 кг/бр.

бр, 1.00 1 d 1 d Wed 21.10.20 Wed 21.10.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

786 ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ 1 d 1 d Mon 26.10.20 Mon 26.10.20 ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ: Работник вентилация[2]; ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ: Товарен автомобил

787 ДОСТ.И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ ф150/2000 ВЕНТИЛАЦИОННИ 
КОМИНИ ф150/2000

бр, 3.00 1 d 1 d Mon 26.10.20 Mon 26.10.20 Работник вентилация[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

788 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 3 d 3 d Wed 11.11.20 Fri 13.11.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

789 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 86.00 1 d 1 d Wed 11.11.20 Wed 11.11.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

790 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, 
ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Блажна боя м2 86.00 1 d 1 d Fri 13.11.20 Fri 13.11.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

791 ЕКИП ПЛОЧНИЦИ 1 d 1 d Tue 24.11.20 Tue 24.11.20 ЕКИП ПЛОЧНИЦИ:Пътен работник[2]; ЕКИП ПЛОЧНИЦИ: Товарен автомобил; Бетоновоз

792 ПЛОЧНИЦИ С НОВИ БЕТОННИ КВАДРАТНИ ПЛОЧИ 
400/400/50-ОЦВЕТЕНИ НАД 5Мз

БЕТОННИ КВАДРАТНИ 
ПЛОЧИ 
400/400/50-ОЦВЕТЕНИ

м2 10.00 1 d 1 d Tue 24.11.20 Tue 24.11.20 Пътен работник[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

793 Превоз бетон Бетон мЗ 0.40 1 d 1 d Tue 24.11.20 Tue 24.11.20 Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

794 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 d 2 d Tue 6.10.20 Wed 7.10.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Горелка

795 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ
НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 
УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2
ПЛ. ВОАЛИТ 

м2 170.00 2 d 2 d Tue 6.10.20 Wed 7.10.20 Работник хидроизолации[2] Горелка Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

796 ЕКИП МАЗИЛКИ 2 d 2 d Wed 16.9.20 Thu 17.9.20 ЕКИП МАЗИЛКИ: Мазач[2]; ЕКИП МАЗИЛКИ:Бъркалка за смеси ;Ел.Агрегат

797 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 
«02-13-030»

Вароциментова мазилка м2 30.00 1 d 1 d Wed 16.9.20 Wed 16.9.20 Мазач[2] Бъркалка за смеси; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

798 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 
«02-13-030»

Вароциментова мазилка м2 39.00 1 d 1 d Thu 17.9.20 Thu 17.9.20 Мазач[2] Бъркалка за смеси; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

799 ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 11 d 7 d Fri 18.9.20 Mon 28.9.20 ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Работник замазки[2]; ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА: Товарен автомобил

800 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ 
ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И ДР, «02-14-105»

Циментова замазка м2 63.00 4 d 2 d Fri 18.9.20 Mon 21.9.20 Работник замазки[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

801 Превоз на циментов разтвор мЗ 7.50 4 d 2 d Fri 18.9.20 Mon 21.9.20 Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

802 ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2 
ПЛАСТА d=2CM - ЗА СТЕНИ (1:2) и d=1,5CM - за покрив (1:1)

Циментова замазка 100м2 1.70 7 d 5 d Tue 22.9.20 Mon 28.9.20 Работник замазки[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

803 Превоз на циментов разтвор мЗ 6.00 7 d 5 d Tue 22.9.20 Mon 28.9.20 Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

804 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР 9 d 7 d Mon 29.3.21 Tue 6.4.21 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР:Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР:Апаратура за 

изпитване;

Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400мЗ

Строителни и монтажни работи

ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ

Булдозер

ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП

Багер

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР

Изкопчия

Товарен автомобил

Изкопчия[6]

Булдозер

Изкопчия

Трамбовка

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкопчия[2];

Товарен автомобил;

ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Самосвал

ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Работник метални конструкции

Оксижен;

Работник метални конструкции

Оксижен;

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции

Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Товарен автомобил

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ

Работник вентилация[2];

Товарен автомобил

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

Бояджия[2]

ЕКИП ПЛОЧНИЦИ

Пътен работник[2];

Товарен автомобил

Бетоновоз

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

Горелка

ЕКИП МАЗИЛКИ

Мазач[2]

Бъркалка за смеси; Ел.Агрегат

Мазач[2]

Бъркалка за смеси; Ел.Агрегат

ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Товарен автомобил

Работник замазки[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

Стр. 12 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ...............................................

Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

805 Изпитване на резервоара на водоплътност Вода бр, 1.00 9 d 7 d Mon 29.3.21 Tue 6.4.21 Апаратура за изпитване; Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

806 ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА 1 d 1 d Thu 22.10.20 Thu 22.10.20 ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА:Работник метални 

конструкции[2]

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА: Товарен 

автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина;

Ел.Агрегат

807 Направа на стълба по детайл Стоманен профил кг 88.32 1 d 1 d Thu 22.10.20 Thu 22.10.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

808 Монтаж на стълба Крепежни еленти кг 88.32 1 d 1 d Thu 22.10.20 Thu 22.10.20 Работник метални конструкции[2] Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

809 Конструктивна част 371 d 265 d Wed 15.4.20 Tue 20.4.21

810 ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП 6 d 4 d Wed 15.4.20 Mon 20.4.20 ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП: ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП:Багер

811 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ 
«01-04-029»

мЗ 1153.51 6 d 4 d Wed 15.4.20 Mon 20.4.20 Багер Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

812 ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП 7 d 5 d Tue 21.4.20 Mon 27.4.20 ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ: Изкопчия[3] ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ :

813 ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0,5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ 
«01-03-005»

мЗ 17.50 7 d 5 d Tue 21.4.20 Mon 27.4.20 Изкопчия[3] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

814 ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ 13 d 9 d Wed 15.4.20 Mon 27.4.20 ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ: ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ:Самосвал

815 Транспорт на земни маси до депо мЗ 1268.90 13 d 9 d Wed 15.4.20 Mon 27.4.20 Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

816 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН 129 d 93 d Tue 28.4.20 Thu 3.9.20 ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Кофражист[2]; 

Арматурист[2]; Бетонджия[2];

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН: Товарен 

автомобил; Иглен вибратор; Бетоновоз

817 КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, 
ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

м2 1358.60 119 d 85 d Tue 28.4.20 Mon 24.8.20

818 ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН Кофраж 1 d 1 d Tue 28.4.20 Tue 28.4.20 Кофражист [3]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

819 ЕТАП 1 Кофраж 28 d 20 d Thu 30.4.20 Wed 27.5.20 Кофражист [3]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

820 ЕТАП 2 Кофраж 35 d 25 d Wed 3.6.20 Tue 7.7.20 Кофражист [3]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

821 ЕТАП 3 Кофраж 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 Кофражист [3]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

822 НАМАЗВАНЕ С ПАСТА TEC ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ 100м2 0.39 117 d 83 d Thu 30.4.20 Mon 24.8.20

823 ЕТАП 1 ПАСТА TEC 28 d 20 d Thu 30.4.20 Wed 27.5.20 Арматурист Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

824 ЕТАП 2 ПАСТА TEC 35 d 25 d Wed 3.6.20 Tue 7.7.20 Арматурист Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

825 ЕТАП 3 ПАСТА TEC 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 Арматурист Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

826 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
6до12ММ ОТ A3 «02-06-003»

кг 145.00 117 d 83 d Thu 30.4.20 Mon 24.8.20

827 ЕТАП 1 Армировка А1 иА2 28 d 20 d Thu 30.4.20 Wed 27.5.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

828 ЕТАП 2 Армировка А1 иА2 35 d 25 d Wed 3.6.20 Tue 7.7.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

829 ЕТАП 3 Армировка А1 иА2 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

830 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 
14до50ММ ОТ A3 «02-06-005»

кг 18679.00 117 d 83 d Thu 30.4.20 Mon 24.8.20

831 ЕТАП 1 Армировка А1 иА2 28 d 20 d Thu 30.4.20 Wed 27.5.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

832 ЕТАП 2 Армировка А1 иА2 35 d 25 d Wed 3.6.20 Tue 7.7.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

833 ЕТАП 3 Армировка А1 иА2 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 Арматурист[3] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

834 ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ, 
СТЕНИ, КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД,-ККРАН 
«02-07-003»

Бетон мЗ 16.30 1 d 1 d Tue 28.4.20 Tue 28.4.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор;Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

835 БЕТОН ЗА РЕЗЕРВ. И СЪОРЪЖЕНИЯ - ДЪНО,СТЕНИ И ПЛОЧИ 
НА ПРОХОД, ГАЛЕРИИ В20 ФИЛЦОВ

100м3 2.16 90 d 64 d Thu 28.5.20 Tue 25.8.20

836 ЕТАП 1 Бетон В20 1 d 1 d Thu 28.5.20 Thu 28.5.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор;Бетон помпа Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

837 ЕТАП 2 Бетон В20 1 d 1 d Wed 8.7.20 Wed 8.7.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор;Бетон помпа Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

838 ЕТАП 3 Бетон В20 1 d 1 d Tue 25.8.20 Tue 25.8.20 Бетонджия[2]; Иглен вибратор;Бетон помпа Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

839 Превоз бетон мЗ 215.90 90 d 64 d Thu 28.5.20 Tue 25.8.20

840 ЕТАП 1 1 d 1 d Thu 28.5.20 Thu 28.5.20 Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

841 ЕТАП 2 1 d 1 d Wed 8.7.20 Wed 8.7.20 Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

842 ЕТАП 3 1 d 1 d Tue 25.8.20 Tue 25.8.20 Бетоновоз Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

843 ГРИЖА ЗА БЕТОНА - ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС 
ЗЕБЛО «04-07-025»

100м2 13.58 129 d 93 d Tue 28.4.20 Thu 3.9.20

844 ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН Вода, Зебло 9 d 7 d Tue 28.4.20 Wed 6.5.20 Бетонджия Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

845 ЕТАП 1 Вода, Зебло 9 d 7 d Thu 28.5.20 Fri 5.6.20 Бетонджия Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

846 ЕТАП 2 Вода, Зебло 9 d 7 d Thu 9.7.20 Fri 17.7.20 Бетонджия Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

847 ЕТАП 3 Вода, Зебло 9 d 7 d Wed 26.8.20 Thu 3.9.20 Бетонджия Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

848 ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 18 d 14 d Tue 29.9.20 Fri 16.10.20 ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА: 

Работник замазки[2]

ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА 

ЗАМАЗКА:Товарен автомобил

849 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО 
ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02=14И 00»

Циментова замазка м2 122.52 4 d 4 d Tue 29.9.20 Fri 2.10.20 Работник замазки[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

850 ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ 
ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И' ДР, «02-14-105»

Циментова замазка м2 379.00 12 d 10 d Mon 5.10.20 Fri 16.10.20 Работник замазки[2] Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

851 ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ: Монтажник скеле[4]; ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ: Товарен автомобил

852 ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 
И Н=или<20М «02-11-008»

ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ 
С НАТОВАРВАНЕ ДО 
1500КГ/М2

мЗ 532.67 42 d 30 d Tue 14.7.20 Mon 24.8.20 Монтажник скеле[4]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

853 ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ 6 d 4 d Thu 10.9.20 Tue 15.9.20 ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ: Монтажник скеле[4]; ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ :Товарен автомобил

854 ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М «02-11-009» ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ м2 217.80 6 d 4 d Thu 10.9.20 Tue 15.9.20 Монтажник скеле[4]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

855 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 8 d 6 d Mon 26.10.20 Mon 2.11.20 ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : Работник хидроизолации[2] ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ : 

856 ВЕРТИКАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СЪОРЪЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛНА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

м2 348.30 8 d 6 d Mon 26.10.20 Mon 2.11.20 Работник хидроизолации[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

857 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР 9 d 7 d Wed 7.4.21 Thu 15.4.21 ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР:Монтажник ВиК мрежи и 

съор.[2]

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР:Апаратура за 

изпитване;

858 Изпитване на резервоара на водоплътност Вода бр, 1.00 9 d 7 d Wed 7.4.21 Thu 15.4.21 Апаратура за изпитване; Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

859 ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ 5 d 3 d Fri 16.4.21 Tue 20.4.21 ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ: Монтажник ВиК 

мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ:Апаратура за 

дезинфекция;

860 ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 400 МЗ Хлорен р-р бр, 1.00 5 d 3 d Fri 16.4.21 Tue 20.4.21 Монтажник ВиК мрежи и съор.[2] Апаратура за дезинфекция; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

861 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА 1 d 1 d Mon 19.10.20 Mon 19.10.20 ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Монтажник Врати[2]; ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА: Товарен автомобил

862 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 90/180СМ СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ 
ВРАТИ 90/180СМ

бр, 1.00 1 d 1 d Mon 19.10.20 Mon 19.10.20 Монтажник Врати[2]; Товарен автомобил Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

863 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 1 d 1 d Thu 12.11.20 Thu 12.11.20 ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: Бояджия[2] ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ: 

864 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015» Миниум м2 18.00 1 d 1 d Thu 12.11.20 Thu 12.11.20 Бояджия[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

865 ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА 1 d 1 d Fri 23.10.20 Fri 23.10.20 ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА:Работник метални 

конструкции[2]

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА: Товарен 

автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина;

Ел.Агрегат

866 Направа на стълба по детайл Стоманен профил бр. 1.00 1 d 1 d Fri 23.10.20 Fri 23.10.20 Работник метални конструкции[2] Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща 
машина; Ел.Агрегат

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

867 Монтаж на стълба Крепежни еленти бр. 1.00 1 d 1 d Fri 23.10.20 Fri 23.10.20 Работник метални конструкции[2] Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

868 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР СТРУКТИВНА ЧАСТ 5 d 5 d Mon 16.11.20 Fri 20.11.20 ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР СТРУКТИВНА ЧАСТ: Изкопчия[2]; ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР СТРУКТИВНА ЧАСТ: 

Трамбовка[2];Самосвал

869 РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-01-057а» Земни почви мЗ 315.91 5 d 5 d Mon 16.11.20 Fri 20.11.20 Булдозер; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

870 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

мЗ 315.91 5 d 5 d Mon 16.11.20 Fri 20.11.20 Изкопчия[2]; Трамбовка[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

871 Транспорт на земни маси до депо мЗ 315.91 5 d 5 d Mon 16.11.20 Fri 20.11.20 Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

Апаратура за изпитване;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Конструктивна част

ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП

Багер

ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП

Изкопчия[3]

ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ

Самосвал

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Кофражист [3];

Товарен автомобил

Кофражист [3];

Товарен автомобил

Кофражист [3];

Товарен автомобил

Кофражист [3];

Товарен автомобил

НАМАЗВАНЕ С ПАСТА TEC ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ

Арматурист

Арматурист

Арматурист

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ A3 «02-06-003»

Арматурист[3]

Товарен автомобил

Арматурист[3]

Товарен автомобил

Арматурист[3]

Товарен автомобил

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ A3 «02-06-005»

Арматурист[3]

Товарен автомобил

Арматурист[3]

Товарен автомобил

Арматурист[3]

Товарен автомобил

Бетонджия[2];

Иглен вибратор;Бетоновоз

БЕТОН ЗА РЕЗЕРВ. И СЪОРЪЖЕНИЯ - ДЪНО,СТЕНИ И ПЛОЧИ НА ПРОХОД, ГАЛЕРИИ В20 ФИЛЦОВ

Бетонджия[2];

Иглен вибратор;Бетон помпа

Бетонджия[2];

Иглен вибратор;Бетон помпа

Бетонджия[2];

Иглен вибратор;Бетон помпа

Превоз бетон

Бетоновоз

Бетоновоз

Бетоновоз

ГРИЖА ЗА БЕТОНА - ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО «04-07-025»

Бетонджия

Бетонджия

Бетонджия

Бетонджия

ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

Работник замазки[2]

Товарен автомобил

Работник замазки[2]

Товарен автомобил

ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ

Монтажник скеле[4];

Товарен автомобил

ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ

Монтажник скеле[4];

Товарен автомобил

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Работник хидроизолации[2]

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР

Апаратура за изпитване;

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ

Монтажник ВиК мрежи и съор.[2]

Апаратура за дезинфекция;

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Монтажник Врати[2];

Товарен автомобил

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Бояджия[2]

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА

Работник метални конструкции[2]

Товарен автомобил ;Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

Работник метални конструкции[2]

Заваръчен апарат; Металорежеща машина; Ел.Агрегат

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР СТРУКТИВНА ЧАСТ

Булдозер;

Изкопчия[2];

Трамбовка[2];

Самосвал

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

April May June July August September October November December January February March April May

Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-1
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Проект: GRAFIK KALENDARNI 

Дата: Fri 10.1.20



ID Название задачи Материали Ед. Мярка Количество Прод.КД Прод.РД Начало Край Човешки ресурси Технически ресурси Ръководен персонал

872 ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

2 d 2 d Wed 21.4.21 Thu 22.4.21 Максимално разпределение на човешките ресурси от ЕКИП 

МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ за изпълнение на 

дейностите в ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Максимално разпределение на техническите ресурси 

от ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ за 

изпълнение на дейностите в ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

873 ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 2 d 2 d Wed 21.4.21 Thu 22.4.21 ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ:Пътен работник   

[2];Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2];Електротехник 

строителен[2]

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ:Товарен 

автомобил[1];Автокран[1];Комбиниран 

багер[1];Самосвал[1];

874 Окончателно почистване на строителната площадка 2 d 2 d Wed 21.4.21 Thu 22.4.21 Пътен работник [2] Самосвал Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

875 Демобилизация на временно селище 2 d 2 d Wed 21.4.21 Thu 22.4.21 Пътен работник   [2];Монтажник ВиК мрежи и 
съоръжения[2];Електротехник строителен[2]

Товарен автомобил;Автокран;Комбиниран 
багер;Самосвал;

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

876 Премахване на временно водоснабдяване 1 d 1 d Thu 22.4.21 Thu 22.4.21 Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2]; Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

877 Премахване на временно електрозахранване 1 d 1 d Thu 22.4.21 Thu 22.4.21 Електротехник строителен[2] Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

878 Подготовка на документи за предаване на обекта. 14 d 10 d Fri 9.4.21 Thu 22.4.21 Ръководител екип/технически ръководител/;Специалист 
Контрол на качество; Специалист ЗБУТ

Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

879 Подписване на Акт Образец 15 1 d 1 d Fri 23.4.21 Fri 23.4.21 Ръководител екип/технически ръководител/ Ръководител екип/технически 
ръководител/;Специалист Контрол на качество; 
Специалист ЗБУТ

ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Пътен работник [2]

Самосвал

Пътен работник   [2];Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2];Електротехник строителен[2]

Товарен автомобил;Автокран;Комбиниран багер;Самосвал;

Монтажник ВиК мрежи и съоръжения[2];

Електротехник строителен[2]

Ръководител екип/технически ръководител/;Специалист Контрол на качество; Специалист ЗБУТ

Подписване на Акт Образец 15
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Critical Split Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная задача Неактивная веха Неактивная суммарная задача Задача вручную Только длительность Суммарное сведение вручную Суммарная задача вручную Только начало Только окончание Внешние задачи Внешняя веха Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную Critical
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ЕТАП МОБИЛИЗАЦИЯ:

Start:  Tue 31.3.20 ID:   3

Finish: Thu 2.4.20 3 d

3 d

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Start:  Tue 31.3.20 ID:   4

Finish: Thu 2.4.20 3 d

3 d

Направа на временно селище

Start:  Tue 31.3.20 ID:   5

Finish: Thu 2.4.20 3 d

3 d

ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

Start:  Mon 20.7.20 ID:   447

Finish: Fri 31.7.20 10 d

12 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Start:  Fri 17.7.20 ID:   513

Finish: Fri 17.7.20 1 d

1 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Thu 23.7.20 ID:   517

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Mon 27.7.20 ID:   520

Finish: Mon 27.7.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Start:  Mon 27.7.20 ID:   521

Finish: Mon 27.7.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   534

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5

Start:  Tue 28.7.20 ID:   536

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   539

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Tue 28.7.20 ID:   548

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

Start:  Wed 13.5.20 ID:   554

Finish: Tue 26.5.20 10 d

14 d

Етап 5

Start:  Tue 16.6.20 ID:   565

Finish: Tue 16.6.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Tue 2.6.20 ID:   569

Finish: Tue 2.6.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Mon 15.6.20 ID:   577

Finish: Mon 15.6.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Wed 8.7.20 ID:   585

Finish: Thu 9.7.20 2 d

2 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Wed 8.7.20 ID:   586

Finish: Thu 9.7.20 2 d

2 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:    22.6.20 ID:   592

Finish:   22.6.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ

Start:  Fri 10.7.20 ID:   602

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100

Start:  Fri 10.7.20 ID:   603

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

Доставка стоманен фланец Ду 100мм, Р=10 атм.

Start:  Fri 10.7.20 ID:   606

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ

Start:  Fri 10.7.20 ID:   609

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Fri 10.7.20 ID:   612

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Wed 15.7.20 ID:   614

Finish: Wed 15.7.20 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Wed 15.7.20 ID:   615

Finish: Wed 15.7.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Mon 18.5.20 ID:   621

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Start:  Mon 18.5.20 ID:   622

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Tue 26.5.20 ID:   636

Finish: Tue 26.5.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по детайл

Start:  Tue 26.5.20 ID:   637

Finish: Tue 26.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   638

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   639

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D90, PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   645

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D90, PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   646

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм.

Start:  Thu 21.5.20 ID:   649

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Fri 1.5.20 ID:   667

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Tue 5.5.20 ID:   669

Finish: Tue 5.5.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Start:  Tue 5.5.20 ID:   670

Finish: Tue 5.5.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 100/60/100ММ

Start:  Wed 6.5.20 ID:   683

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=16атм,

Start:  Wed 6.5.20 ID:   687

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ

Start:  Thu 16.4.20 ID:   706

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм.

Start:  Tue 21.4.20 ID:   728

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-002»

Start:  Tue 21.4.20 ID:   733

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Tue 21.4.20 ID:   735

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА И НОВ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР с,ТИЧА, общ, КОТЕЛ

Start:  Mon 30.3.20 ID:   1

Finish: Fri 23.4.21 280 d

390 d

Подписване на Акт Образец 2а

Start:    30.3.20 ID:   2

Finish:   30.3.20 1 d

1 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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Поставяне на указателни знаци и Информационна табела

Start:  Tue 31.3.20 ID:   6

Finish: Thu 2.4.20 3 d

3 d

Временно електрозахранване

Start:    31.3.20 ID:   7

Finish:   31.3.20 1 d

1 d

Временно водоснабдяване

Start:    31.3.20 ID:   8

Finish:   31.3.20 1 d

1 d

Предоставяне за одобрение на документи за произход и качество на строителни материали и продукти необходими за започване на строителството.

Start:  Tue 31.3.20 ID:   9

Finish: Thu 2.4.20 3 d

3 d

ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО:

Start:  Fri 3.4.20 ID:   10

Finish: Tue 20.4.21 273 d

383 d

Външни водопроводи - строителни работи

Start:  Fri 3.4.20 ID:   11

Finish: Tue 23.3.21 253 d

355 d

ЕКИП ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ

Start:  Fri 3.4.20 ID:   12

Finish: Thu 11.6.20 50 d

70 d

ПОЧИСТВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ ПОЧВА РЪЧНО С <1=или<10СМ «01-01-009»

Start:  Fri 3.4.20 ID:   13

Finish: Thu 11.6.20 50 d

70 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Thu 23.7.20 ID:   516

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Thu 23.7.20 ID:   518

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм.

Start:  Tue 28.7.20 ID:   541

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Wed 27.5.20 ID:   566

Finish: Tue 16.6.20 15 d

21 d

Етап 1

Start:  Wed 27.5.20 ID:   567

Finish: Wed 27.5.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Fri 12.6.20 ID:   570

Finish: Fri 12.6.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Fri 29.5.20 ID:   572

Finish: Fri 29.5.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Wed 3.6.20 ID:   576

Finish: Wed 3.6.20 1 d

1 d

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРЕДИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПОД РЕКА

Start:  Tue 12.5.20 ID:   616

Finish: Tue 26.5.20 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Tue 12.5.20 ID:   617

Finish: Tue 12.5.20 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Tue 12.5.20 ID:   618

Finish: Tue 12.5.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Mon 18.5.20 ID:   623

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D110, PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   647

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм.

Start:  Thu 21.5.20 ID:   650

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Thu 21.5.20 ID:   652

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ

Start:  Fri 1.5.20 ID:   668

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5

Start:  Wed 6.5.20 ID:   684

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 100мм

Start:  Wed 6.5.20 ID:   691

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР

Start:  Fri 10.4.20 ID:   696

Finish: Fri 24.4.20 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Fri 10.4.20 ID:   697

Finish: Fri 10.4.20 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.1=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Fri 10.4.20 ID:   698

Finish: Fri 10.4.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Thu 16.4.20 ID:   703

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Mon 20.4.20 ID:   707

Finish: Mon 20.4.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Start:  Mon 20.4.20 ID:   708

Finish: Mon 20.4.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D110, PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   726

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-001»

Start:  Tue 21.4.20 ID:   732

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   736

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Ш. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР V = 400мЗ

Start:  Tue 7.4.20 ID:   738

Finish: Tue 20.4.21 271 d

379 d

Строителни и монтажни работи

Start:  Tue 7.4.20 ID:   739

Finish: Tue 6.4.21 261 d

365 d

ЕКИП ПОДРАВНЯВАНЕ

Start:  Tue 7.4.20 ID:   740

Finish: Tue 14.4.20 6 d

8 d

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.УСЛОВИЯ «01-04-061»

Start:    7.4.20 ID:   741

Finish:   14.4.20 6 d

8 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Thu 23.7.20 ID:   514

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Start:  Thu 23.7.20 ID:   515

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-001»

Start:  Tue 28.7.20 ID:   545

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Mon 1.6.20 ID:   581

Finish: Mon 1.6.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм

Start:  Fri 10.7.20 ID:   608

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Tue 12.5.20 ID:   619

Finish: Tue 12.5.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Fri 1.5.20 ID:   663

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Start:  Fri 1.5.20 ID:   664

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Wed 6.5.20 ID:   680

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК Dy50/PN16

Start:  Wed 6.5.20 ID:   681

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 50мм

Start:  Wed 6.5.20 ID:   692

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТА1 И А2 «02-06-002»

Start:  Fri 10.4.20 ID:   699

Finish: Fri 10.4.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Thu 16.4.20 ID:   704

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5

Start:  Tue 21.4.20 ID:   723

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D90, PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   725

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Tue 21.4.20 ID:   731

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Конструктивна част

Start:  Wed 15.4.20 ID:   809

Finish: Tue 20.4.21 265 d

371 d

ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП

Start:  Wed 15.4.20 ID:   810

Finish: Mon 20.4.20 4 d

6 d

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ «01-04-029»

Start:    15.4.20 ID:   811

Finish:   20.4.20 4 d

6 d

ЕКИП РЪЧЕН ИЗКОП

Start:  Tue 21.4.20 ID:   812

Finish: Mon 27.4.20 5 d

7 d

ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0,5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-005»

Start:    21.4.20 ID:   813

Finish:   27.4.20 5 d

7 d

ЕКИП ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ МАСИ

Start:  Wed 15.4.20 ID:   814

Finish: Mon 27.4.20 9 d

13 d

Транспорт на земни маси до депо

Start:    15.4.20 ID:   815

Finish:   27.4.20 9 d

13 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Tue 28.4.20 ID:   816

Finish: Thu 3.9.20 93 d

129 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Tue 28.4.20 ID:   817

Finish: Mon 24.8.20 85 d

119 d

ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН

Start:    28.4.20 ID:   818

Finish:   28.4.20 1 d

1 d

ЕТАП 1

Start:    30.4.20 ID:   819

Finish:   27.5.20 20 d

28 d

ЕТАП 2

Start:    3.6.20 ID:   820

Finish:   7.7.20 25 d

35 d

ЕТАП 3

Start:    14.7.20 ID:   821

Finish:   24.8.20 30 d

42 d

НАМАЗВАНЕ С ПАСТА TEC ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ

Start:  Thu 30.4.20 ID:   822

Finish: Mon 24.8.20 83 d

117 d

ЕТАП 1

Start:    30.4.20 ID:   823

Finish:   27.5.20 20 d

28 d

ЕТАП 2

Start:    3.6.20 ID:   824

Finish:   7.7.20 25 d

35 d

ЕТАП 3

Start:    14.7.20 ID:   825

Finish:   24.8.20 30 d

42 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ A3 «02-06-003»

Start:  Thu 30.4.20 ID:   826

Finish: Mon 24.8.20 83 d

117 d

ЕТАП 1

Start:    30.4.20 ID:   827

Finish:   27.5.20 20 d

28 d

ЕТАП 2

Start:    3.6.20 ID:   828

Finish:   7.7.20 25 d

35 d

ЕТАП 3

Start:    14.7.20 ID:   829

Finish:   24.8.20 30 d

42 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ A3 «02-06-005»

Start:  Thu 30.4.20 ID:   830

Finish: Mon 24.8.20 83 d

117 d

ЕТАП 1

Start:    30.4.20 ID:   831

Finish:   27.5.20 20 d

28 d

ЕТАП 2

Start:    3.6.20 ID:   832

Finish:   7.7.20 25 d

35 d

ЕТАП 3

Start:    14.7.20 ID:   833

Finish:   24.8.20 30 d

42 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ, СТЕНИ, КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД,-ККРАН «02-07-003»

Start:    28.4.20 ID:   834

Finish:   28.4.20 1 d

1 d

БЕТОН ЗА РЕЗЕРВ. И СЪОРЪЖЕНИЯ - ДЪНО,СТЕНИ И ПЛОЧИ НА ПРОХОД, ГАЛЕРИИ В20 ФИЛЦОВ

Start:  Thu 28.5.20 ID:   835

Finish: Tue 25.8.20 64 d

90 d

ЕТАП 1

Start:    28.5.20 ID:   836

Finish:   28.5.20 1 d

1 d

ЕТАП 2

Start:    8.7.20 ID:   837

Finish:   8.7.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Thu 28.5.20 ID:   839

Finish: Tue 25.8.20 64 d

90 d

ЕТАП 1

Start:    28.5.20 ID:   840

Finish:   28.5.20 1 d

1 d

ЕТАП 2

Start:    8.7.20 ID:   841

Finish:   8.7.20 1 d

1 d

ГРИЖА ЗА БЕТОНА - ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО «04-07-025»

Start:  Tue 28.4.20 ID:   843

Finish: Thu 3.9.20 93 d

129 d

ЕТАП МАШ.ФУНД.-ККРАН

Start:    28.4.20 ID:   844

Finish:   6.5.20 7 d

9 d

ЕТАП 1

Start:    28.5.20 ID:   845

Finish:   5.6.20 7 d

9 d

ЕТАП 2

Start:    9.7.20 ID:   846

Finish:   17.7.20 7 d

9 d

ЕКИП ПОДПОРНО СКЕЛЕ

Start:  Tue 14.7.20 ID:   851

Finish: Mon 24.8.20 30 d

42 d

ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М «02-11-008»

Start:    14.7.20 ID:   852

Finish:   24.8.20 30 d

42 d
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ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ

Start:  Tue 7.4.20 ID:   14

Finish: Tue 9.3.21 241 d

337 d

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР «01-04-059»

Start:  Tue 7.4.20 ID:   15

Finish: Mon 27.7.20 80 d

112 d

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ «01-04-026»

Start:  Thu 9.4.20 ID:   16

Finish: Tue 9.3.21 239 d

335 d

ИЗКОПИ С В=0,6 до1,2М, Н=2до4М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-03-062»

Start:  Thu 9.4.20 ID:   17

Finish: Tue 9.3.21 239 d

335 d

ИЗКОПИ С В=0,6 до 1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ «01-03-063»

Start:  Thu 9.4.20 ID:   18

Finish: Tue 9.3.21 239 d

335 d

ИЗХВЪРЛЯНЕ ИЗКОПАНА СК.МАСА НА ОТВАЛ С БАГЕР «01-04-031»

Start:  Thu 9.4.20 ID:   19

Finish: Tue 9.3.21 239 d

335 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   531

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   532

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Tue 28.7.20 ID:   535

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D 90, PN 16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   537

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D 90, PN 16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   538

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   549

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Fri 10.7.20 ID:   555

Finish: Tue 14.7.20 3 d

5 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Fri 10.7.20 ID:   556

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:  Fri 10.7.20 ID:   558

Finish: Tue 14.7.20 3 d

5 d

Етап 4

Start:  Fri 12.6.20 ID:   564

Finish: Fri 12.6.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Fri 29.5.20 ID:   568

Finish: Fri 29.5.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Tue 16.6.20 ID:   571

Finish: Tue 16.6.20 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Start:  Thu 28.5.20 ID:   573

Finish: Wed 17.6.20 15 d

21 d

Етап 1

Start:  Thu 28.5.20 ID:   574

Finish: Thu 28.5.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Mon 1.6.20 ID:   575

Finish: Mon 1.6.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Wed 17.6.20 ID:   578

Finish: Wed 17.6.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Wed 3.6.20 ID:   582

Finish: Wed 3.6.20 1 d

1 d

Доствака и монтаж свободен фланец ф110, PN10

Start:  Fri 10.7.20 ID:   605

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Mon 18.5.20 ID:   625

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   640

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   641

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   642

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   651

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-001»

Start:  Thu 21.5.20 ID:   653

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   657

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ШАХТА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ПРИ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР

Start:  Mon 27.4.20 ID:   658

Finish: Mon 11.5.20 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Mon 27.4.20 ID:   659

Finish: Mon 27.4.20 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Mon 27.4.20 ID:   660

Finish: Mon 27.4.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Mon 27.4.20 ID:   661

Finish: Mon 27.4.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Fri 1.5.20 ID:   666

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Wed 6.5.20 ID:   682

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN16

Start:  Wed 6.5.20 ID:   686

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 100мм

Start:  Wed 6.5.20 ID:   694

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Thu 16.4.20 ID:   705

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Wed 22.4.20 ID:   713

Finish: Thu 23.4.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Wed 22.4.20 ID:   714

Finish: Wed 22.4.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Thu 23.4.20 ID:   715

Finish: Thu 23.4.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Tue 21.4.20 ID:   722

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D110, PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   727

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d
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ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Thu 9.4.20 ID:   20

Finish: Tue 23.3.21 249 d

349 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:    10.4.20 ID:   21

Finish:   10.3.21 239 d

335 d

Превоз (доставка) на пясък

Start:    9.4.20 ID:   22

Finish:   10.3.21 240 d

336 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ПЯСЪК (МЕКА ПОЧВА) «01-01-059»

Start:    14.4.20 ID:   23

Finish:   23.3.21 246 d

344 d

ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-01-057а»

Start:    14.4.20 ID:   24

Finish:   23.3.21 246 d

344 d

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ,УСЛОВИЯ «01-04-063»

Start:    14.4.20 ID:   25

Finish:   23.3.21 246 d

344 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20 СМ «01-01-061»

Start:    14.4.20 ID:   26

Finish:   23.3.21 246 d

344 d

Извозване на отпадъци със самосвал

Start:    14.4.20 ID:   27

Finish:   23.3.21 246 d

344 d

НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-02-011»

Start:    9.4.20 ID:   28

Finish:   23.3.21 249 d

349 d

Направа на укрепване на кабели

Start:    9.4.20 ID:   29

Finish:   23.3.21 249 d

349 d

ЕКИП ОПОРНИ БЛОКОВЕ

Start:  Fri 10.4.20 ID:   30

Finish: Wed 17.3.21 244 d

342 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ

Start:    10.4.20 ID:   31

Finish:   17.3.21 244 d

342 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Wed 15.4.20 ID:   32

Finish: Mon 11.5.20 19 d

27 d

КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ «02-05-027»

Start:    15.4.20 ID:   33

Finish:   28.4.20 10 d

14 d

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В10-НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ, КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ-КА,МАШ.ФУНД«02-07-003»

Start:    29.4.20 ID:   34

Finish:   29.4.20 1 d

1 d

Превоз (доставка) бетон

Start:    29.4.20 ID:   35

Finish:   29.4.20 1 d

1 d

КОФРАЖ БЕТОНОВ ПРАГ, ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ, ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС, ДО 6М «04-05-004»

Start:    30.4.20 ID:   36

Finish:   8.5.20 7 d

9 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В10 (М150) ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018»

Start:    11.5.20 ID:   37

Finish:   11.5.20 1 d

1 d

Превоз (доставка) бетон

Start:    11.5.20 ID:   38

Finish:   11.5.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:    30.4.20 ID:   39

Finish:   8.5.20 7 d

9 d

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ДЪНО РЕКА

Start:  Tue 12.5.20 ID:   40

Finish: Wed 13.5.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф108х5

Start:    12.5.20 ID:   41

Finish:   12.5.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ Ф108х5 С ОКСИЖЕН

Start:    12.5.20 ID:   42

Finish:   12.5.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20% ф108

Start:    13.5.20 ID:   43

Finish:   13.5.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ПОД ПЪТ

Start:  Fri 10.4.20 ID:   44

Finish: Tue 14.4.20 3 d

5 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф219х6

Start:    10.4.20 ID:   46

Finish:   13.4.20 2 d

4 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219х6 С ОКСИЖЕН

Start:    10.4.20 ID:   47

Finish:   13.4.20 2 d

4 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ф219/273ММ

Start:    14.4.20 ID:   48

Finish:   14.4.20 1 d

1 d

Външни водопроводи - монтажни работи

Start:  Mon 6.4.20 ID:   49

Finish: Fri 19.3.21 250 d

348 d

ЕКИП ДОСТАВКИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ ВЪНШНО ТРАСЕ

Start:  Mon 6.4.20 ID:   50

Finish: Wed 13.1.21 203 d

283 d

Доставка тръби ПЕВП D90 PN 16

Start:    28.5.20 ID:   52

Finish:   9.12.20 140 d

196 d

Доставка тръба ПЕВП D110 PN10

Start:    10.4.20 ID:   53

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка тръби ПЕВП D110 PN 16

Start:    6.4.20 ID:   54

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

Доставка тръби ПЕВП D110 PN 20

Start:    6.4.20 ID:   55

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

Доставка Ко 90 град, ПЕВП D90 PN 16

Start:    28.5.20 ID:   57

Finish:   9.12.20 140 d

196 d

Доставка Ко 65 град, ПЕВП D90 PN 16

Start:    28.5.20 ID:   58

Finish:   9.12.20 140 d

196 d

Доставка Ко 55 градуса ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   60

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка Ко 39 град, ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   61

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка Ко 35 град, ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   62

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка Ко 30 град, ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   63

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка Ко 24 град, ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   64

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка Ко 20 град, ПЕВП D110 PN 10

Start:    10.4.20 ID:   65

Finish:   27.5.20 34 d

48 d

Доставка фланшов накрайник ф110

Start:    6.4.20 ID:   66

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

Доставка фланшов накрайник ф90

Start:    6.4.20 ID:   67

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

Доствака свободен фланец ф110

Start:    6.4.20 ID:   68

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

Доставка свободен фланец ф 90

Start:    6.4.20 ID:   69

Finish:   9.4.20 4 d

4 d

ЕКИП МОНТАЖ ТРЪБИ И НАПРАВА НА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ

Start:  Fri 10.4.20 ID:   70

Finish: Fri 12.3.21 241 d

337 d

Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм, PN10 «09-50-087»

Start:    28.5.20 ID:   73

Finish:   9.12.20 140 d

196 d

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 110 мм, PN16 «09-50-066»

Start:    10.4.20 ID:   74

Finish:   21.5.20 30 d

42 d

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 110 мм, PN 20 «09-50-066»

Start:    22.5.20 ID:   75

Finish:   27.5.20 4 d

6 d

Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм «09-50-087»

Start:    10.4.20 ID:   77

Finish:   9.12.20 174 d

244 d

Дост. И полагане на сигнална лента

Start:    10.4.20 ID:   79

Finish:   12.3.21 241 d

337 d

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Start:  Fri 17.4.20 ID:   83

Finish: Fri 19.3.21 241 d

337 d

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ до Ф200ММ

Start:    21.4.20 ID:   84

Finish:   19.3.21 239 d

333 d

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 «09-88-001»

Start:    17.4.20 ID:   85

Finish:   17.3.21 239 d

335 d

П, СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ

Start:  Fri 10.4.20 ID:   86

Finish: Fri 26.3.21 251 d

351 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Fri 24.7.20 ID:   524

Finish: Fri 24.7.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Fri 24.7.20 ID:   525

Finish: Fri 24.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Wed 29.7.20 ID:   526

Finish: Thu 30.7.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Wed 29.7.20 ID:   527

Finish: Wed 29.7.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Thu 30.7.20 ID:   528

Finish: Thu 30.7.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   533

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Tue 2.6.20 ID:   563

Finish: Tue 2.6.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108х4 С ОКСИЖЕН

Start:  Fri 10.7.20 ID:   610

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ

Start:  Mon 18.5.20 ID:   626

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Wed 20.5.20 ID:   627

Finish: Wed 20.5.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Start:  Wed 20.5.20 ID:   628

Finish: Wed 20.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Fri 22.5.20 ID:   633

Finish: Mon 25.5.20 2 d

4 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Fri 22.5.20 ID:   634

Finish: Fri 22.5.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Mon 25.5.20 ID:   635

Finish: Mon 25.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Thu 21.5.20 ID:   643

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Thu 21.5.20 ID:   656

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Mon 11.5.20 ID:   678

Finish: Mon 11.5.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Mon 11.5.20 ID:   679

Finish: Mon 11.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16

Start:  Wed 6.5.20 ID:   689

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Fri 24.4.20 ID:   709

Finish: Fri 24.4.20 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Fri 24.4.20 ID:   710

Finish: Fri 24.4.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Fri 17.4.20 ID:   711

Finish: Fri 17.4.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Fri 17.4.20 ID:   712

Finish: Fri 17.4.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Fri 24.4.20 ID:   716

Finish: Fri 24.4.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по детайл

Start:  Fri 24.4.20 ID:   717

Finish: Fri 24.4.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   721

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D90, PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   724

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм.

Start:  Tue 21.4.20 ID:   729

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Хоризонтален сондаж под път ф300

Start:    10.4.20 ID:   45

Finish:   13.4.20 2 d

4 d
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Облекчителна двукамерна шахта №1 - строителна и монтажна част

Start:  Mon 20.7.20 ID:   444

Finish: Wed 23.9.20 48 d

66 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Mon 20.7.20 ID:   445

Finish: Fri 31.7.20 10 d

12 d

ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

Start:  Mon 20.7.20 ID:   446

Finish: Fri 31.7.20 10 d

12 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ

Start:  Mon 3.8.20 ID:   459

Finish: Mon 24.8.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Mon 3.8.20 ID:   460

Finish: Mon 3.8.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Fri 17.7.20 ID:   512

Finish: Fri 17.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Fri 31.7.20 ID:   529

Finish: Fri 31.7.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по детайл

Start:  Fri 31.7.20 ID:   530

Finish: Fri 31.7.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р-16 атм.

Start:  Tue 28.7.20 ID:   542

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   543

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Tue 28.7.20 ID:   544

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-002»

Start:  Tue 28.7.20 ID:   546

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   547

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Tue 28.7.20 ID:   550

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

Облекчителна двукамерна шахта №2 - строителна и монтажна част

Start:  Wed 13.5.20 ID:   551

Finish: Thu 16.7.20 47 d

65 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Wed 13.5.20 ID:   552

Finish: Tue 26.5.20 10 d

14 d

ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ.4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

Start:  Wed 13.5.20 ID:   553

Finish: Tue 26.5.20 10 d

14 d

Етап 2

Start:  Fri 29.5.20 ID:   562

Finish: Fri 29.5.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Thu 28.5.20 ID:   579

Finish: Wed 17.6.20 15 d

21 d

Етап 1

Start:  Thu 28.5.20 ID:   580

Finish: Thu 28.5.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Wed 17.6.20 ID:   584

Finish: Wed 17.6.20 1 d

1 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Thu 18.6.20 ID:   587

Finish: Fri 19.6.20 2 d

2 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:    18.6.20 ID:   588

Finish:   18.6.20 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    19.6.20 ID:   589

Finish:   19.6.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Start:  Mon 22.6.20 ID:   590

Finish: Mon 22.6.20 1 d

1 d

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр

Start:    22.6.20 ID:   591

Finish:   22.6.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ

Start:  Fri 10.7.20 ID:   600

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф108х4

Start:  Fri 10.7.20 ID:   601

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10

Start:  Fri 10.7.20 ID:   604

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК

Start:  Fri 10.7.20 ID:   613

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Start:  Tue 12.5.20 ID:   620

Finish: Tue 12.5.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Mon 18.5.20 ID:   624

Finish: Mon 18.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Tue 26.5.20 ID:   629

Finish: Tue 26.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Tue 26.5.20 ID:   630

Finish: Tue 26.5.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Tue 19.5.20 ID:   631

Finish: Tue 19.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Tue 19.5.20 ID:   632

Finish: Tue 19.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5

Start:  Thu 21.5.20 ID:   644

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D110, PN16

Start:  Thu 21.5.20 ID:   648

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-002»

Start:  Thu 21.5.20 ID:   654

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Thu 21.5.20 ID:   655

Finish: Thu 21.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Start:  Mon 27.4.20 ID:   662

Finish: Mon 27.4.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Fri 1.5.20 ID:   665

Finish: Fri 1.5.20 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Mon 11.5.20 ID:   671

Finish: Mon 11.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ ОТ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Mon 11.5.20 ID:   672

Finish: Mon 11.5.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Mon 4.5.20 ID:   673

Finish: Mon 4.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Mon 4.5.20 ID:   674

Finish: Mon 4.5.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 50мм Р=16атм

Start:  Wed 6.5.20 ID:   688

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Wed 6.5.20 ID:   690

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 50мм

Start:  Wed 6.5.20 ID:   693

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Thu 16.4.20 ID:   701

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60 ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ. 2М

Start:  Thu 16.4.20 ID:   702

Finish: Thu 16.4.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   718

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   719

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16

Start:  Tue 21.4.20 ID:   720

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   730

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   734

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Tue 21.4.20 ID:   737

Finish: Tue 21.4.20 1 d

1 d
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ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Mon 3.8.20 ID:   452

Finish: Tue 25.8.20 17 d

23 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ,БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАПИ,ПАРАПЕТИ,

Start:  Mon 3.8.20 ID:   453

Finish: Mon 24.8.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Mon 3.8.20 ID:   454

Finish: Mon 3.8.20 1 d

1 d

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА 1

Start:  Fri 17.7.20 ID:   509

Finish: Fri 31.7.20 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Fri 17.7.20 ID:   510

Finish: Fri 17.7.20 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Fri 17.7.20 ID:   511

Finish: Fri 17.7.20 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ

Start:  Thu 23.7.20 ID:   519

Finish: Thu 23.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Fri 31.7.20 ID:   522

Finish: Fri 31.7.20 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ С ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Fri 31.7.20 ID:   523

Finish: Fri 31.7.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN 16

Start:  Tue 28.7.20 ID:   540

Finish: Tue 28.7.20 1 d

1 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Fri 10.7.20 ID:   557

Finish: Tue 14.7.20 3 d

5 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Wed 27.5.20 ID:   559

Finish: Wed 17.6.20 16 d

22 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С <1=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Wed 27.5.20 ID:   560

Finish: Tue 16.6.20 15 d

21 d

Етап 1

Start:  Wed 27.5.20 ID:   561

Finish: Wed 27.5.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Mon 15.6.20 ID:   583

Finish: Mon 15.6.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Tue 14.7.20 ID:   593

Finish: Wed 15.7.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Tue 14.7.20 ID:   594

Finish: Tue 14.7.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Wed 15.7.20 ID:   595

Finish: Wed 15.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Thu 16.7.20 ID:   596

Finish: Thu 16.7.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Thu 16.7.20 ID:   597

Finish: Thu 16.7.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Fri 10.7.20 ID:   598

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Fri 10.7.20 ID:   599

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 100 с РЧК, PN10

Start:  Fri 10.7.20 ID:   607

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100

Start:  Fri 10.7.20 ID:   611

Finish: Mon 13.7.20 2 d

4 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Thu 7.5.20 ID:   675

Finish: Fri 8.5.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Thu 7.5.20 ID:   676

Finish: Thu 7.5.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Fri 8.5.20 ID:   677

Finish: Fri 8.5.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN16

Start:  Wed 6.5.20 ID:   685

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Wed 6.5.20 ID:   695

Finish: Wed 6.5.20 1 d

1 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-07-036»

Start:  Fri 10.4.20 ID:   700

Finish: Fri 10.4.20 1 d

1 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2

Page 7 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ................................



ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Fri 27.11.20 ID:   286

Finish: Fri 4.12.20 6 d

8 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Fri 27.11.20 ID:   287

Finish: Thu 3.12.20 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Fri 27.11.20 ID:   288

Finish: Fri 27.11.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Tue 1.12.20 ID:   289

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

Start:  Mon 30.11.20 ID:   296

Finish: Fri 4.12.20 5 d

5 d

Етап 1

Start:  Mon 30.11.20 ID:   297

Finish: Mon 30.11.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 2.12.20 ID:   298

Finish: Wed 2.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 4.12.20 ID:   303

Finish: Fri 4.12.20 1 d

1 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:    7.12.20 ID:   307

Finish:   7.12.20 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО

Start:    8.12.20 ID:   308

Finish:   8.12.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Wed 28.10.20 ID:   350

Finish: Wed 28.10.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Fri 30.10.20 ID:   351

Finish: Fri 30.10.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Tue 13.10.20 ID:   354

Finish: Tue 13.10.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Wed 28.10.20 ID:   356

Finish: Wed 28.10.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 14.10.20 ID:   361

Finish: Wed 14.10.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 16.10.20 ID:   362

Finish: Fri 16.10.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Mon 12.10.20 ID:   365

Finish: Mon 2.11.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Mon 12.10.20 ID:   366

Finish: Mon 12.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Thu 26.11.20 ID:   384

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4

Start:  Thu 26.11.20 ID:   385

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10

Start:  Thu 26.11.20 ID:   389

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм

Start:  Thu 26.11.20 ID:   393

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ

Start:  Thu 26.11.20 ID:   394

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Wed 30.9.20 ID:   409

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Wed 30.9.20 ID:   411

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Fri 2.10.20 ID:   413

Finish: Fri 2.10.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Start:  Fri 2.10.20 ID:   414

Finish: Fri 2.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Thu 8.10.20 ID:   415

Finish: Thu 8.10.20 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Thu 8.10.20 ID:   416

Finish: Thu 8.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Tue 6.10.20 ID:   419

Finish: Wed 7.10.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Tue 6.10.20 ID:   420

Finish: Tue 6.10.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Wed 7.10.20 ID:   421

Finish: Wed 7.10.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN100/ PN16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   426

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Mon 5.10.20 ID:   428

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D 90, PN 16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   430

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   432

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN 16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   433

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 100 мм, Р- 16атм.

Start:  Mon 5.10.20 ID:   435

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Mon 5.10.20 ID:   437

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   443

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Wed 5.8.20 ID:   465

Finish: Wed 5.8.20 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН «02-07-018»

Start:  Tue 4.8.20 ID:   466

Finish: Tue 25.8.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Tue 4.8.20 ID:   467

Finish: Tue 4.8.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 6.8.20 ID:   468

Finish: Thu 6.8.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 10.8.20 ID:   469

Finish: Mon 10.8.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 10.8.20 ID:   475

Finish: Mon 10.8.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Tue 25.8.20 ID:   477

Finish: Tue 25.8.20 1 d

1 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Wed 26.8.20 ID:   480

Finish: Thu 27.8.20 2 d

2 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:    26.8.20 ID:   481

Finish:   26.8.20 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    27.8.20 ID:   482

Finish:   27.8.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100 мм

Start:  Thu 17.9.20 ID:   500

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

Start:  Thu 17.9.20 ID:   506

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Mon 7.12.20 ID:   306

Finish: Tue 8.12.20 2 d

2 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3м ХОРИЗ. ИЛИ 2м ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

Start:  Mon 23.11.20 ID:   281

Finish: Thu 26.11.20 4 d

4 d

Етап 2

Start:  Tue 1.12.20 ID:   293

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ

Start:  Thu 26.11.20 ID:   386

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   436

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Thu 17.9.20 ID:   448

Finish: Mon 21.9.20 3 d

5 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Thu 17.9.20 ID:   449

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Thu 17.9.20 ID:   450

Finish: Mon 21.9.20 3 d

5 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:  Thu 17.9.20 ID:   451

Finish: Mon 21.9.20 3 d

5 d

Етап 2

Start:  Wed 5.8.20 ID:   455

Finish: Wed 5.8.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 7.8.20 ID:   456

Finish: Fri 7.8.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Mon 24.8.20 ID:   458

Finish: Mon 24.8.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 5.8.20 ID:   461

Finish: Wed 5.8.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Tue 4.8.20 ID:   472

Finish: Tue 25.8.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Tue 4.8.20 ID:   473

Finish: Tue 4.8.20 1 d

1 d

ЕКИП МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП

Start:  Tue 3.11.20 ID:   742

Finish: Thu 5.11.20 3 d

3 d

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ «01-04-026»

Start:    3.11.20 ID:   743

Finish:   5.11.20 3 d

3 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР

Start:  Wed 4.11.20 ID:   744

Finish: Tue 10.11.20 5 d

7 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:    4.11.20 ID:   745

Finish:   10.11.20 5 d

7 d

Транспорт на пясък

Start:    4.11.20 ID:   746

Finish:   10.11.20 5 d

7 d

ОБРАТЕН НАСИП

Start:    4.11.20 ID:   747

Finish:   10.11.20 5 d

7 d

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ «01-04-063»

Start:    4.11.20 ID:   748

Finish:   10.11.20 5 d

7 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:    4.11.20 ID:   749

Finish:   10.11.20 5 d

7 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Mon 23.11.20 ID:   750

Finish: Mon 23.11.20 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:    23.11.20 ID:   751

Finish:   23.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Start:  Wed 25.11.20 ID:   752

Finish: Wed 25.11.20 1 d

1 d

Извозване на отпадъци със самосвал

Start:    25.11.20 ID:   753

Finish:   25.11.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖНИ РАБОТИ

Start:  Wed 4.11.20 ID:   754

Finish: Mon 9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф108х4

Start:    4.11.20 ID:   755

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф219х7

Start:    4.11.20 ID:   756

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж тръби ПЕВП D200 PN16

Start:    4.11.20 ID:   757

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж НФ 200/100

Start:    4.11.20 ID:   758

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж ТФ 100/100

Start:    4.11.20 ID:   759

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж ТФ 200/200

Start:    4.11.20 ID:   760

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж Ко Ф 100/90град,

Start:    4.11.20 ID:   761

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Дастявка и монтаж Ко Ф 200/90град,

Start:    4.11.20 ID:   762

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник D 110, PN 16

Start:    4.11.20 ID:   763

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж свободен фланец D 110, PN16

Start:    4.11.20 ID:   764

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф200

Start:    4.11.20 ID:   765

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф200

Start:    4.11.20 ID:   766

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=10атм

Start:    4.11.20 ID:   767

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

Доставка стоманен фланец Ду 200мм

Start:    4.11.20 ID:   768

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф100MM / 16 атм.

Start:    4.11.20 ID:   769

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф200ММ/ 10 атм.

Start:    4.11.20 ID:   770

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф200ММ

Start:    4.11.20 ID:   771

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. ф106/114 «09-28-002»

Start:    4.11.20 ID:   772

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. Ф257/273 «09-28-005»

Start:    4.11.20 ID:   773

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ.И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф200ММ

Start:    4.11.20 ID:   774

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ.И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА Ф200ММ

Start:    4.11.20 ID:   775

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф108ММ

Start:    4.11.20 ID:   776

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф219ММ

Start:    4.11.20 ID:   777

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф108 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА

Start:    4.11.20 ID:   778

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф219 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА

Start:    4.11.20 ID:   779

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

БОРДИРАНЕ СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО фЮОММ

Start:    4.11.20 ID:   780

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

БОРДИРАНЕ СТОМ,БЕЗШ,ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО Ф200ММ

Start:    4.11.20 ID:   781

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ДОСТ.И МОНТАЖ ВОДОМЕР Qn=100 m3/h

Start:    4.11.20 ID:   782

Finish:   9.11.20 4 d

6 d

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Start:  Tue 20.10.20 ID:   783

Finish: Wed 21.10.20 2 d

2 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Tue 1.12.20 ID:   295

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

Събирателна двукамерна шахта - строителна и монтажна част

Start:  Fri 25.9.20 ID:   337

Finish: Wed 2.12.20 49 d

69 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Fri 25.9.20 ID:   338

Finish: Thu 8.10.20 10 d

14 d

ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1,2 М,И ДЪЛБ,4-6М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВИ «01-03-073»

Start:  Fri 25.9.20 ID:   339

Finish: Thu 8.10.20 10 d

14 d

ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-054»

Start:  Fri 25.9.20 ID:   340

Finish: Thu 8.10.20 10 d

14 d

Етап 2

Start:  Wed 14.10.20 ID:   367

Finish: Wed 14.10.20 1 d

1 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Thu 26.11.20 ID:   388

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Thu 8.10.20 ID:   422

Finish: Thu 8.10.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по детайл

Start:  Thu 8.10.20 ID:   423

Finish: Thu 8.10.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 100/80/100ММ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   427

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 100 с РЧК, PN10

Start:  Thu 17.9.20 ID:   499

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100

Start:  Thu 17.9.20 ID:   503

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 70/160СМ, вътрешни - 89 кг/бр.

Start:    20.10.20 ID:   784

Finish:   20.10.20 1 d

1 d

СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА ВРАТА 90/180СМ, външна - 145 кг/бр.

Start:    21.10.20 ID:   785

Finish:   21.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ВЕНТИЛАЦИЯ

Start:  Mon 26.10.20 ID:   786

Finish: Mon 26.10.20 1 d

1 d

ДОСТ.И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ ф150/2000

Start:    26.10.20 ID:   787

Finish:   26.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Wed 11.11.20 ID:   788

Finish: Fri 13.11.20 3 d

3 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:    11.11.20 ID:   789

Finish:   11.11.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:    13.11.20 ID:   790

Finish:   13.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЛОЧНИЦИ

Start:  Tue 24.11.20 ID:   791

Finish: Tue 24.11.20 1 d

1 d

ПЛОЧНИЦИ С НОВИ БЕТОННИ КВАДРАТНИ ПЛОЧИ 400/400/50-ОЦВЕТЕНИ НАД 5Мз

Start:    24.11.20 ID:   792

Finish:   24.11.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:    24.11.20 ID:   793

Finish:   24.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Tue 6.10.20 ID:   794

Finish: Wed 7.10.20 2 d

2 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    6.10.20 ID:   795

Finish:   7.10.20 2 d

2 d

ЕКИП МАЗИЛКИ

Start:  Wed 16.9.20 ID:   796

Finish: Thu 17.9.20 2 d

2 d

ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ «02-13-030»

Start:    16.9.20 ID:   797

Finish:   16.9.20 1 d

1 d

ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ «02-13-030»

Start:    17.9.20 ID:   798

Finish:   17.9.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

Start:  Fri 18.9.20 ID:   799

Finish: Mon 28.9.20 7 d

11 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И ДР, «02-14-105»

Start:    18.9.20 ID:   800

Finish:   21.9.20 2 d

4 d

Превоз на циментов разтвор

Start:    18.9.20 ID:   801

Finish:   21.9.20 2 d

4 d

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2 ПЛАСТА d=2CM - ЗА СТЕНИ (1:2) и d=1,5CM - за покрив (1:1)

Start:    22.9.20 ID:   802

Finish:   28.9.20 5 d

7 d

Превоз на циментов разтвор

Start:    22.9.20 ID:   803

Finish:   28.9.20 5 d

7 d

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА

Start:  Thu 22.10.20 ID:   806

Finish: Thu 22.10.20 1 d

1 d

Направа на стълба по детайл

Start:    22.10.20 ID:   807

Finish:   22.10.20 1 d

1 d

Монтаж на стълба

Start:    22.10.20 ID:   808

Finish:   22.10.20 1 d

1 d

ЕТАП 3

Start:    25.8.20 ID:   838

Finish:   25.8.20 1 d

1 d

ЕТАП 3

Start:    25.8.20 ID:   842

Finish:   25.8.20 1 d

1 d

ЕТАП 3

Start:    26.8.20 ID:   847

Finish:   3.9.20 7 d

9 d

ЕКИП ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

Start:  Tue 29.9.20 ID:   848

Finish: Fri 16.10.20 14 d

18 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02=14И 00»

Start:    29.9.20 ID:   849

Finish:   2.10.20 4 d

4 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО НАЧУПЕНИ ПЛОСКОСТИ,КАНАЛИ,БУНКЕРИ И' ДР, «02-14-105»

Start:    5.10.20 ID:   850

Finish:   16.10.20 10 d

12 d

ЕКИП ФАСАДНО СКЕЛЕ

Start:  Thu 10.9.20 ID:   853

Finish: Tue 15.9.20 4 d

6 d

ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М «02-11-009»

Start:    10.9.20 ID:   854

Finish:   15.9.20 4 d

6 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Mon 26.10.20 ID:   855

Finish: Mon 2.11.20 6 d

8 d

ВЕРТИКАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СЪОРЪЖЕНИЯ

Start:    26.10.20 ID:   856

Finish:   2.11.20 6 d

8 d

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Start:  Mon 19.10.20 ID:   861

Finish: Mon 19.10.20 1 d

1 d

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 90/180СМ

Start:    19.10.20 ID:   862

Finish:   19.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Thu 12.11.20 ID:   863

Finish: Thu 12.11.20 1 d

1 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:    12.11.20 ID:   864

Finish:   12.11.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТЪЛБА

Start:  Fri 23.10.20 ID:   865

Finish: Fri 23.10.20 1 d

1 d

Направа на стълба по детайл

Start:    23.10.20 ID:   866

Finish:   23.10.20 1 d

1 d

Монтаж на стълба

Start:    23.10.20 ID:   867

Finish:   23.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ НР СТРУКТИВНА ЧАСТ

Start:  Mon 16.11.20 ID:   868

Finish: Fri 20.11.20 5 d

5 d

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ «01-01-057а»

Start:    16.11.20 ID:   869

Finish:   20.11.20 5 d

5 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:    16.11.20 ID:   870

Finish:   20.11.20 5 d

5 d

Транспорт на земни маси до депо

Start:    16.11.20 ID:   871

Finish:   20.11.20 5 d

5 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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Каптаж извор Х.Върбан чешмата - строителна и монтажна част

Start:  Mon 23.11.20 ID:   278

Finish: Thu 31.12.20 29 d

39 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Mon 23.11.20 ID:   279

Finish: Thu 26.11.20 4 d

4 d

ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-063»

Start:  Mon 23.11.20 ID:   280

Finish: Thu 26.11.20 4 d

4 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Fri 27.11.20 ID:   291

Finish: Thu 3.12.20 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Fri 27.11.20 ID:   292

Finish: Fri 27.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Thu 26.11.20 ID:   341

Finish: Mon 30.11.20 3 d

5 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Thu 26.11.20 ID:   342

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Thu 26.11.20 ID:   343

Finish: Mon 30.11.20 3 d

5 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:  Thu 26.11.20 ID:   344

Finish: Mon 30.11.20 3 d

5 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Fri 9.10.20 ID:   345

Finish: Mon 2.11.20 17 d

25 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Fri 9.10.20 ID:   346

Finish: Fri 30.10.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Fri 9.10.20 ID:   347

Finish: Fri 9.10.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Fri 9.10.20 ID:   352

Finish: Fri 30.10.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Fri 9.10.20 ID:   353

Finish: Fri 9.10.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Fri 30.10.20 ID:   357

Finish: Fri 30.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Tue 24.11.20 ID:   371

Finish: Wed 25.11.20 2 d

2 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Tue 24.11.20 ID:   372

Finish: Wed 25.11.20 2 d

2 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Tue 3.11.20 ID:   373

Finish: Wed 4.11.20 2 d

2 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:  Tue 3.11.20 ID:   374

Finish: Tue 3.11.20 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    4.11.20 ID:   375

Finish:   4.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Mon 30.11.20 ID:   379

Finish: Tue 1.12.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Mon 30.11.20 ID:   380

Finish: Mon 30.11.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Tue 1.12.20 ID:   381

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду100

Start:  Thu 26.11.20 ID:   396

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Start:  Thu 24.9.20 ID:   406

Finish: Thu 24.9.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец D 90, PN 16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   431

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р-16 атм.

Start:  Mon 5.10.20 ID:   434

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Mon 5.10.20 ID:   441

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 7.8.20 ID:   462

Finish: Fri 7.8.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Mon 24.8.20 ID:   464

Finish: Mon 24.8.20 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Tue 15.9.20 ID:   478

Finish: Wed 16.9.20 2 d

2 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Tue 15.9.20 ID:   479

Finish: Wed 16.9.20 2 d

2 d

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Start:  Fri 28.8.20 ID:   483

Finish: Fri 28.8.20 1 d

1 d

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр

Start:    28.8.20 ID:   484

Finish:   28.8.20 1 d

1 d

КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100

Start:  Thu 17.9.20 ID:   495

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф110, PN10

Start:  Thu 17.9.20 ID:   496

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

Доставка стоманен фланец Ду 100мм Р=10атм

Start:  Thu 17.9.20 ID:   498

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С ОКСИЖЕН

Start:  Thu 17.9.20 ID:   502

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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Етап 3

Start:  Thu 3.12.20 ID:   294

Finish: Thu 3.12.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Tue 13.10.20 ID:   348

Finish: Tue 13.10.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Thu 29.10.20 ID:   363

Finish: Thu 29.10.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Mon 2.11.20 ID:   364

Finish: Mon 2.11.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:    5.11.20 ID:   378

Finish:   5.11.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Wed 2.12.20 ID:   382

Finish: Wed 2.12.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Wed 2.12.20 ID:   383

Finish: Wed 2.12.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ 108х4 С ОКСИЖЕН

Start:  Thu 26.11.20 ID:   395

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Thu 26.11.20 ID:   397

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80 ММ С КАПАК

Start:  Thu 26.11.20 ID:   399

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Tue 1.12.20 ID:   400

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Tue 1.12.20 ID:   401

Finish: Tue 1.12.20 1 d

1 d

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ СЛЕД СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

Start:  Thu 24.9.20 ID:   402

Finish: Thu 8.10.20 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Thu 24.9.20 ID:   403

Finish: Thu 24.9.20 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Thu 24.9.20 ID:   404

Finish: Thu 24.9.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Wed 30.9.20 ID:   410

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ 75 ММ

Start:  Wed 30.9.20 ID:   412

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Thu 1.10.20 ID:   417

Finish: Thu 1.10.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Thu 1.10.20 ID:   418

Finish: Thu 1.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   424

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/ PN16

Start:  Mon 5.10.20 ID:   425

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х5

Start:  Mon 5.10.20 ID:   429

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф106/114 «09-28-002»

Start:  Mon 5.10.20 ID:   439

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Thu 17.9.20 ID:   491

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Thu 17.9.20 ID:   492

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ

Start:  Thu 17.9.20 ID:   505

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Tue 22.9.20 ID:   507

Finish: Tue 22.9.20 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Tue 22.9.20 ID:   508

Finish: Tue 22.9.20 1 d

1 d
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Етап 3

Start:  Thu 3.12.20 ID:   290

Finish: Thu 3.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 4.12.20 ID:   299

Finish: Fri 4.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Thu 15.10.20 ID:   349

Finish: Thu 15.10.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА- ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14 ДО 50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Tue 13.10.20 ID:   358

Finish: Tue 13.10.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 16.10.20 ID:   368

Finish: Fri 16.10.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Mon 2.11.20 ID:   370

Finish: Mon 2.11.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN10

Start:  Thu 26.11.20 ID:   390

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ду 100 с РЧК, PN10

Start:  Thu 26.11.20 ID:   392

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100 ММ

Start:  Thu 26.11.20 ID:   398

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Wed 30.9.20 ID:   407

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Start:  Wed 30.9.20 ID:   408

Finish: Wed 30.9.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ф82/89 «09-28-001»

Start:  Mon 5.10.20 ID:   438

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   440

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Mon 5.10.20 ID:   442

Finish: Mon 5.10.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Thu 20.8.20 ID:   457

Finish: Thu 20.8.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Thu 20.8.20 ID:   463

Finish: Thu 20.8.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Fri 21.8.20 ID:   470

Finish: Fri 21.8.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 6.8.20 ID:   474

Finish: Thu 6.8.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Wed 23.9.20 ID:   489

Finish: Wed 23.9.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, по детайл

Start:  Wed 23.9.20 ID:   490

Finish: Wed 23.9.20 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 108х4

Start:  Thu 17.9.20 ID:   493

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду100

Start:  Thu 17.9.20 ID:   504

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d
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Превоз бетон

Start:  Mon 30.11.20 ID:   300

Finish: Fri 4.12.20 5 d

5 d

Етап 1

Start:  Mon 30.11.20 ID:   301

Finish: Mon 30.11.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 2.12.20 ID:   302

Finish: Wed 2.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Thu 15.10.20 ID:   355

Finish: Thu 15.10.20 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

Start:  Mon 12.10.20 ID:   359

Finish: Mon 2.11.20 16 d

22 d

Етап 1

Start:  Mon 12.10.20 ID:   360

Finish: Mon 12.10.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Thu 29.10.20 ID:   369

Finish: Thu 29.10.20 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ ВРАТА

Start:  Thu 5.11.20 ID:   376

Finish: Thu 5.11.20 1 d

1 d

СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 80/180СМ - 120 кг/бр

Start:    5.11.20 ID:   377

Finish:   5.11.20 1 d

1 d

КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 100

Start:  Thu 26.11.20 ID:   387

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

Доставка стоманен фланец Ду 100мм, Р=10 атм.

Start:  Thu 26.11.20 ID:   391

Finish: Fri 27.11.20 2 d

2 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ.И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Thu 24.9.20 ID:   405

Finish: Thu 24.9.20 1 d

1 d

Етап 5

Start:  Tue 25.8.20 ID:   471

Finish: Tue 25.8.20 1 d

1 d

Етап 4

Start:  Fri 21.8.20 ID:   476

Finish: Fri 21.8.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:    28.8.20 ID:   485

Finish:   28.8.20 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Mon 21.9.20 ID:   486

Finish: Tue 22.9.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Mon 21.9.20 ID:   487

Finish: Mon 21.9.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Tue 22.9.20 ID:   488

Finish: Tue 22.9.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM. НА 90 ГРАД. С Ф100/100ММ

Start:  Thu 17.9.20 ID:   494

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф110, PN10

Start:  Thu 17.9.20 ID:   497

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН ф100 ММ

Start:  Thu 17.9.20 ID:   501

Finish: Fri 18.9.20 2 d

2 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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Етап 2

Start:  Wed 24.2.21 ID:   98

Finish: Wed 24.2.21 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 25.2.21 ID:   107

Finish: Thu 25.2.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - (28 кг/бр.)

Start:  Wed 17.2.21 ID:   153

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Wed 17.2.21 ID:   154

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Tue 23.2.21 ID:   161

Finish: Wed 24.2.21 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Tue 23.2.21 ID:   162

Finish: Tue 23.2.21 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Wed 24.2.21 ID:   163

Finish: Wed 24.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   166

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   167

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК DN80/PN16

Start:  Mon 22.2.21 ID:   168

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 80/80/80ММ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   169

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN16

Start:  Mon 22.2.21 ID:   171

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ШАХТА АВТОМАТИЧН ВЪЗДУШНИК МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

Start:  Mon 1.2.21 ID:   181

Finish: Mon 15.2.21 11 d

15 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Mon 1.2.21 ID:   182

Finish: Mon 1.2.21 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ д.=или<15СМ «02-05-003»

Start:  Mon 1.2.21 ID:   183

Finish: Mon 1.2.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК 70/70СМ - 28 кг/бр

Start:  Fri 5.2.21 ID:   188

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 1.1.21 ID:   231

Finish: Fri 1.1.21 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 30.12.20 ID:   234

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Fri 1.1.21 ID:   235

Finish: Fri 1.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Fri 8.1.21 ID:   247

Finish: Mon 11.1.21 2 d

4 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:    8.1.21 ID:   248

Finish:   8.1.21 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    11.1.21 ID:   249

Finish:   11.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Wed 27.1.21 ID:   250

Finish: Thu 28.1.21 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Wed 27.1.21 ID:   251

Finish: Wed 27.1.21 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Thu 28.1.21 ID:   252

Finish: Thu 28.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   268

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   269

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   282

Finish: Tue 29.12.20 2 d

2 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Mon 28.12.20 ID:   283

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Mon 28.12.20 ID:   284

Finish: Tue 29.12.20 2 d

2 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:  Mon 28.12.20 ID:   285

Finish: Tue 29.12.20 2 d

2 d

СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ със ЗАСЛАДНИ ЧАСТИ - 52 кг/бр

Start:  Mon 28.12.20 ID:   318

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10

Start:  Mon 28.12.20 ID:   323

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10

Start:  Mon 28.12.20 ID:   324

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10 атм.

Start:  Mon 28.12.20 ID:   325

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   332

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d
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ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

Start:  Tue 16.2.21 ID:   90

Finish: Fri 19.2.21 4 d

4 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Wed 24.2.21 ID:   104

Finish: Wed 24.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 90 град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   130

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Wed 17.2.21 ID:   151

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР Ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Start:  Wed 17.2.21 ID:   152

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ

Start:  Thu 25.2.21 ID:   164

Finish: Thu 25.2.21 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НАТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Thu 25.2.21 ID:   165

Finish: Thu 25.2.21 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ,) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, СТОМ. PN16 80/60/80ММ

Start:  Wed 10.2.21 ID:   204

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Wed 10.2.21 ID:   205

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм Р=16атм,

Start:  Wed 10.2.21 ID:   208

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 80мм

Start:  Wed 10.2.21 ID:   212

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 50мм

Start:  Wed 10.2.21 ID:   213

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Каптаж извор Х.Върбан 1 - строителна и монтажна част

Start:  Tue 22.12.20 ID:   219

Finish: Fri 29.1.21 29 d

39 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Tue 22.12.20 ID:   220

Finish: Fri 25.12.20 4 d

4 d

ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-063»

Start:  Tue 22.12.20 ID:   221

Finish: Fri 25.12.20 4 d

4 d

ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   223

Finish: Wed 27.1.21 2 d

2 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Tue 26.1.21 ID:   224

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Tue 26.1.21 ID:   225

Finish: Wed 27.1.21 2 d

2 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ. 20СМ «01-01-061»

Start:  Tue 26.1.21 ID:   226

Finish: Wed 27.1.21 2 d

2 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Mon 28.12.20 ID:   227

Finish: Mon 4.1.21 6 d

8 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с!=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Mon 28.12.20 ID:   228

Finish: Fri 1.1.21 5 d

5 d

Етап 1

Start:  Mon 28.12.20 ID:   229

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 30.12.20 ID:   230

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 4.1.21 ID:   244

Finish: Mon 4.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80

Start:  Tue 26.1.21 ID:   263

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10

Start:  Tue 26.1.21 ID:   264

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   273

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Mon 28.12.20 ID:   314

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Mon 28.12.20 ID:   315

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   316

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4

Start:  Mon 28.12.20 ID:   317

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Mon 28.12.20 ID:   329

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   331

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

Start:  Mon 28.12.20 ID:   333

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d
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НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Wed 17.2.21 ID:   155

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Wed 10.2.21 ID:   201

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Катинар - секретен ключ

Start:  Wed 10.2.21 ID:   202

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 50мм Р=16атм

Start:  Wed 10.2.21 ID:   209

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 50мм

Start:  Wed 10.2.21 ID:   214

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Wed 10.2.21 ID:   217

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Wed 10.2.21 ID:   218

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2 «02-06-004» - за стъпала

Start:  Wed 30.12.20 ID:   236

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Tue 26.1.21 ID:   259

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   327

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   328

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Wed 30.12.20 ID:   335

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Wed 30.12.20 ID:   336

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР

Start:  Mon 29.3.21 ID:   804

Finish: Tue 6.4.21 7 d

9 d

Изпитване на резервоара на водоплътност

Start:  Mon 29.3.21 ID:   805

Finish: Tue 6.4.21 7 d

9 d

ЕКИП ИЗПИТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР

Start:  Wed 7.4.21 ID:   857

Finish: Thu 15.4.21 7 d

9 d

Изпитване на резервоара на водоплътност

Start:  Wed 7.4.21 ID:   858

Finish: Thu 15.4.21 7 d

9 d

ЕКИП ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ

Start:  Fri 16.4.21 ID:   859

Finish: Tue 20.4.21 3 d

5 d

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 400 МЗ

Start:  Fri 16.4.21 ID:   860

Finish: Tue 20.4.21 3 d

5 d

ЕТАП ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Start:  Wed 21.4.21 ID:   872

Finish: Thu 22.4.21 2 d

2 d

ЕКИП МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Start:  Wed 21.4.21 ID:   873

Finish: Thu 22.4.21 2 d

2 d

Окончателно почистване на строителната площадка

Start:  Wed 21.4.21 ID:   874

Finish: Thu 22.4.21 2 d

2 d

Демобилизация на временно селище

Start:  Wed 21.4.21 ID:   875

Finish: Thu 22.4.21 2 d

2 d

Премахване на временно водоснабдяване

Start:  Thu 22.4.21 ID:   876

Finish: Thu 22.4.21 1 d

1 d

Премахване на временно електрозахранване

Start:  Thu 22.4.21 ID:   877

Finish: Thu 22.4.21 1 d

1 d

Подготовка на документи за предаване на обекта.

Start:  Fri 9.4.21 ID:   878

Finish: Thu 22.4.21 10 d

14 d

Подписване на Акт Образец 15

Start:  Fri 23.4.21 ID:   879

Finish: Fri 23.4.21 1 d

1 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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ЕКИП ЗЕМНИ РАБОТИ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   91

Finish: Wed 24.3.21 2 d

2 d

ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК

Start:  Tue 23.3.21 ID:   92

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ «01-01-059»

Start:  Tue 23.3.21 ID:   93

Finish: Wed 24.3.21 2 d

2 d

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ «01-01-061»

Start:  Tue 23.3.21 ID:   94

Finish: Wed 24.3.21 2 d

2 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Mon 22.2.21 ID:   95

Finish: Mon 1.3.21 6 d

8 d

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С с1=или<15СМ «02-05-013»

Start:  Mon 22.2.21 ID:   96

Finish: Fri 26.2.21 5 d

5 d

Етап 1

Start:  Mon 22.2.21 ID:   97

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Start:  Tue 23.2.21 ID:   105

Finish: Mon 1.3.21 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Tue 23.2.21 ID:   106

Finish: Tue 23.2.21 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 25.2.21 ID:   111

Finish: Thu 25.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТ. КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80

Start:  Tue 23.3.21 ID:   131

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10атм.

Start:  Tue 23.3.21 ID:   134

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   135

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   136

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф80ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   137

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Tue 23.3.21 ID:   138

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001»

Start:  Tue 23.3.21 ID:   139

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ,ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   140

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   141

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

Start:  Tue 23.3.21 ID:   142

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:  Tue 23.3.21 ID:   143

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Thu 25.3.21 ID:   144

Finish: Thu 25.3.21 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Thu 25.3.21 ID:   145

Finish: Thu 25.3.21 1 d

1 d

ШАХТА ИЗПРАЗНИТЕЛ МЕЖДУ Х.ВЪРБАН И СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

Start:  Tue 16.2.21 ID:   146

Finish: Thu 25.2.21 8 d

10 d

ЕКИП КОФРАЖ, АРМИРОВКА И БЕТОН

Start:  Tue 16.2.21 ID:   147

Finish: Tue 16.2.21 1 d

1 d

КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ с1=или<15см «02-05-003»

Start:  Tue 16.2.21 ID:   148

Finish: Tue 16.2.21 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм Р=16атм,

Start:  Mon 22.2.21 ID:   173

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   174

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001»

Start:  Mon 22.2.21 ID:   176

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ.БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   178

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6Д012ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Mon 1.2.21 ID:   184

Finish: Mon 1.2.21 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН «02-07-036»

Start:  Mon 1.2.21 ID:   185

Finish: Mon 1.2.21 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ,

Start:  Fri 5.2.21 ID:   191

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 Д012 ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Mon 28.12.20 ID:   232

Finish: Fri 1.1.21 5 d

5 d

Етап 1

Start:  Mon 28.12.20 ID:   233

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 4.1.21 ID:   240

Finish: Mon 4.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   257

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4

Start:  Tue 26.1.21 ID:   258

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

СТОМАНЕН КАПАК 90/125СМ СЪС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ- 52 кг/бр

Start:  Tue 26.1.21 ID:   260

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10

Start:  Tue 26.1.21 ID:   265

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Tue 26.1.21 ID:   270

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:  Tue 26.1.21 ID:   275

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Start:  Thu 28.1.21 ID:   276

Finish: Thu 28.1.21 1 d

1 d

ДРЕНАЖ В КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА

Start:  Thu 28.1.21 ID:   277

Finish: Thu 28.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Tue 29.12.20 ID:   309

Finish: Wed 30.12.20 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Tue 29.12.20 ID:   310

Finish: Tue 29.12.20 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Wed 30.12.20 ID:   311

Finish: Wed 30.12.20 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Thu 31.12.20 ID:   312

Finish: Thu 31.12.20 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Thu 31.12.20 ID:   313

Finish: Thu 31.12.20 1 d

1 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Mon 28.12.20 ID:   320

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, С на 90 град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   321

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d
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Доставка тръба ПЕВП D90 PN10

Start:    10.12.20 ID:   51

Finish:   13.1.21 25 d

35 d

Доставка тръба ПЕВП D90 PN10

Start:    10.12.20 ID:   56

Finish:   13.1.21 25 d

35 d

Доставка Ко 45 град, ПЕВП D90 -10

Start:    10.12.20 ID:   59

Finish:   13.1.21 25 d

35 d

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, PN10 «09-50-065»

Start:    14.1.21 ID:   71

Finish:   3.3.21 35 d

49 d

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, PN16 «09-50-065»

Start:    10.12.20 ID:   72

Finish:   13.1.21 25 d

35 d

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 90 мм, PN 10 «09-50-065»

Start:    4.3.21 ID:   76

Finish:   10.3.21 5 d

7 d

Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм «09-50-086»

Start:    10.12.20 ID:   78

Finish:   10.3.21 65 d

91 d

ЕКИП НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА

Start:  Thu 11.3.21 ID:   80

Finish: Fri 12.3.21 2 d

2 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:    11.3.21 ID:   81

Finish:   12.3.21 2 d

2 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф100ММ

Start:    11.3.21 ID:   82

Finish:   12.3.21 2 d

2 d

Каптаж извор Х.Върбан 2 - строителна и монтажна част

Start:  Tue 16.2.21 ID:   87

Finish: Fri 26.3.21 29 d

39 d

ЕКИП ИЗКОПНИ РАБОТИ 

Start:  Tue 16.2.21 ID:   88

Finish: Fri 19.2.21 4 d

4 d

ИЗКОПИ С В=0,6до1,2М Н=2до4М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ «01-03-063»

Start:  Tue 16.2.21 ID:   89

Finish: Fri 19.2.21 4 d

4 d

Етап 3

Start:  Fri 26.2.21 ID:   103

Finish: Fri 26.2.21 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 1.3.21 ID:   108

Finish: Mon 1.3.21 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Mon 22.3.21 ID:   113

Finish: Mon 22.3.21 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Mon 22.3.21 ID:   114

Finish: Mon 22.3.21 1 d

1 d

Бетоново блокче 20/20/20

Start:  Tue 23.3.21 ID:   127

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110см

Start:  Tue 23.3.21 ID:   129

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х5

Start:  Mon 22.2.21 ID:   170

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Mon 22.2.21 ID:   175

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 60/60СМ

Start:  Fri 5.2.21 ID:   189

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Mon 8.2.21 ID:   194

Finish: Mon 8.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Mon 8.2.21 ID:   195

Finish: Mon 8.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК Dy50/PN16

Start:  Wed 10.2.21 ID:   203

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN16

Start:  Wed 10.2.21 ID:   206

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

РЯЗАНЕ СТОМ,ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН

Start:  Wed 10.2.21 ID:   211

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

Доставка стоманен фланец Ду 80мм, Р=10атм,

Start:  Tue 26.1.21 ID:   266

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

КОЛЕНА НА 90 ГРАД. DN 80

Start:  Mon 28.12.20 ID:   322

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d
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Етап 1

Start:  Mon 22.2.21 ID:   101

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Wed 24.2.21 ID:   102

Finish: Wed 24.2.21 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Tue 23.2.21 ID:   109

Finish: Mon 1.3.21 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Tue 23.2.21 ID:   110

Finish: Tue 23.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Start:  Fri 5.3.21 ID:   115

Finish: Mon 8.3.21 2 d

4 d

Грундиране бетонова повърхност с хидроизолационен грунд

Start:    5.3.21 ID:   116

Finish:   5.3.21 1 d

1 d

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 2 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ,ЛЕПИЛО «02-28-026»

Start:    8.3.21 ID:   117

Finish:   8.3.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Wed 24.3.21 ID:   118

Finish: Thu 25.3.21 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Wed 24.3.21 ID:   119

Finish: Wed 24.3.21 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ. К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Thu 25.3.21 ID:   120

Finish: Thu 25.3.21 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Fri 26.3.21 ID:   121

Finish: Fri 26.3.21 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Fri 26.3.21 ID:   122

Finish: Fri 26.3.21 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Tue 23.3.21 ID:   123

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Tue 23.3.21 ID:   124

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ЕКИП ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

Start:  Tue 23.3.21 ID:   125

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 89х4

Start:  Tue 23.3.21 ID:   126

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

СТОМАНЕН КАПАК 90/125 СМ ЗА СЕПТИЧНА ЯМА (52 кг/бр.)

Start:  Tue 23.3.21 ID:   128

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90, PN10

Start:  Tue 23.3.21 ID:   132

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN10

Start:  Tue 23.3.21 ID:   133

Finish: Tue 23.3.21 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ, И СР,СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Tue 16.2.21 ID:   149

Finish: Tue 16.2.21 1 d

1 d

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ,С ЛЕП,ВРЪЗКИ С ДИАМ. 75 ММ,

Start:  Wed 17.2.21 ID:   156

Finish: Wed 17.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Fri 19.2.21 ID:   157

Finish: Fri 19.2.21 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР, «02-14-100»

Start:  Fri 19.2.21 ID:   158

Finish: Fri 19.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   177

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ

Start:  Mon 22.2.21 ID:   179

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖ,ЧАКЪЛ В/У ГОТОВ ТЕРЕН

Start:  Mon 22.2.21 ID:   180

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

ЕКИП МОНТАЖ НА ШАХТА

Start:  Fri 5.2.21 ID:   186

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

ШАХТА С ОТВОР 60/60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДИАМЕТЪР Ф1000, С ДЪЛБ, 2М

Start:  Fri 5.2.21 ID:   187

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Tue 9.2.21 ID:   192

Finish: Tue 9.2.21 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. «02-14-100»

Start:  Tue 9.2.21 ID:   193

Finish: Tue 9.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРAНЕ

Start:  Mon 15.2.21 ID:   199

Finish: Mon 15.2.21 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Mon 15.2.21 ID:   200

Finish: Mon 15.2.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ АВТОМ. ВЪЗДУШНИК ф50ММ, PN16

Start:  Wed 10.2.21 ID:   210

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ду 80мм

Start:  Wed 10.2.21 ID:   215

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ, ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО «01-01-053»

Start:  Tue 22.12.20 ID:   222

Finish: Fri 25.12.20 4 d

4 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ «02-07-018»

Start:  Tue 29.12.20 ID:   237

Finish: Mon 4.1.21 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Tue 29.12.20 ID:   238

Finish: Tue 29.12.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 31.12.20 ID:   239

Finish: Thu 31.12.20 1 d

1 d

Превоз бетон

Start:  Tue 29.12.20 ID:   241

Finish: Mon 4.1.21 5 d

7 d

Етап 1

Start:  Tue 29.12.20 ID:   242

Finish: Tue 29.12.20 1 d

1 d

Етап 2

Start:  Thu 31.12.20 ID:   243

Finish: Thu 31.12.20 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Tue 26.1.21 ID:   253

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Tue 26.1.21 ID:   254

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ

Start:  Fri 29.1.21 ID:   255

Finish: Fri 29.1.21 1 d

1 d

ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР, РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ПО ДЕТАЙЛ

Start:  Fri 29.1.21 ID:   256

Finish: Fri 29.1.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110СМ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   261

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   267

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, Ду 80мм

Start:  Tue 26.1.21 ID:   271

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   272

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕН КАПАК 80/110 СМ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   319

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, ф82/89 «09-28-001»

Start:  Mon 28.12.20 ID:   330

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

Доставка и монтаж заключващ механизъм

Start:  Mon 28.12.20 ID:   334

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 «02-06-002»

Start:  Mon 22.2.21 ID:   100

Finish: Fri 26.2.21 5 d

5 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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Етап 3

Start:  Fri 26.2.21 ID:   99

Finish: Fri 26.2.21 1 d

1 d

Етап 3

Start:  Mon 1.3.21 ID:   112

Finish: Mon 1.3.21 1 d

1 d

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ «02-07-036»

Start:  Tue 16.2.21 ID:   150

Finish: Tue 16.2.21 1 d

1 d

ЕКИП НАПРАВА ОПОРЕН БЛОК

Start:  Thu 18.2.21 ID:   159

Finish: Thu 18.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/25

Start:  Thu 18.2.21 ID:   160

Finish: Thu 18.2.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN16

Start:  Mon 22.2.21 ID:   172

Finish: Mon 22.2.21 1 d

1 d

НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18

Start:  Fri 5.2.21 ID:   190

Finish: Fri 5.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ЗАЩИТА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

Start:  Thu 11.2.21 ID:   196

Finish: Fri 12.2.21 2 d

2 d

МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ «02-16-015»

Start:  Thu 11.2.21 ID:   197

Finish: Thu 11.2.21 1 d

1 d

БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ, ЛАМАРИН.К-ЦИИ - ДВУКРАТНО «02-16-018»

Start:  Fri 12.2.21 ID:   198

Finish: Fri 12.2.21 1 d

1 d

Доставка и монтаж свободен фланец ф90, PN16

Start:  Wed 10.2.21 ID:   207

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

БОРДИРАНЕ СТОМ. БЕЗШ.ТРЪБИ ВЪВ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ф100ММ

Start:  Wed 10.2.21 ID:   216

Finish: Wed 10.2.21 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Mon 25.1.21 ID:   245

Finish: Mon 25.1.21 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Mon 25.1.21 ID:   246

Finish: Mon 25.1.21 1 d

1 d

ДОСТ. И МОНТ. ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ЗА ВЦТ ДО 100 ATM, на 90 град. СТ.ТР. Ф80/80/80ММ

Start:  Tue 26.1.21 ID:   262

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

КОНТРОЛНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80ММ С КАПАК

Start:  Tue 26.1.21 ID:   274

Finish: Tue 26.1.21 1 d

1 d

ЕКИП ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА

Start:  Fri 25.12.20 ID:   304

Finish: Fri 25.12.20 1 d

1 d

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM «02-14-106»

Start:  Fri 25.12.20 ID:   305

Finish: Fri 25.12.20 1 d

1 d

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ

Start:  Mon 28.12.20 ID:   326

Finish: Mon 28.12.20 1 d

1 d

МРЕЖОВИ ГРАФИК ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Peak Units:

Ръководен персонал
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-3
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Пътен работник
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 10 10 10 14 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 14 12 12 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

4

6

8

10

12

14

Peak Units:

Монтажник ВиК мрежи и съор.
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Електротехник
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peak Units:

Общ работник
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 13 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 10 8 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 10 8 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 10 10 10 10 10 15 13 13 17 12 12 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 12 12 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 13 13 13 13 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 4 2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Peak Units:

Изкопчия
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Работник укрепване
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

3 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 5 6 1 6 6 7 6 6 6 6 4 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 8 3 5 3 5 6 6 6 6 6 6 6 8 6 8 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Peak Units:

Кофражист
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-10

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4 2 2 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 8 4 6 4 6 4 4 3 3 3 3 3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Peak Units:

Бетонджия
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-11

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 2 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

2

3

4

5

6

7

Peak Units:

Арматурист
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-12

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Работник метални конструкции
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-13

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Работник замазки
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-14

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Работник хидроизолации
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-15

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Бояджия
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-16

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Монтажник Врати
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-17

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Работник вентилация
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-18

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Мазач
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-19

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Монтажник скеле
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ В-20

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Бетон помпа
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-21

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Апаратура за изпитване
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-22

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Оксижен
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-23

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Заваръчен апарат
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-24

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Горелка
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-25

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Бъркалка за смеси
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-26

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Апаратура за изпробване под хидравлично налягане
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-27

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Апаратура за дезинфекция
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-28

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Peak Units:

Ел.Агрегат
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-29

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Машина за челно заваряване
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-30

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Машина за хоризонтален сондаж
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-31

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Металорежеща машина
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-32

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Иглен вибратор
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-33

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Бетоновоз
Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ В-34

Page 1 ПРЕДСТВАЛЯВАЩ: .....................................



30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Peak Units:

Трамбовка
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Мини челен товарач
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Багер с чук
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peak Units:

Багер
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Peak Units:

Булдозер
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Peak Units:

Резачка
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Peak Units:

Самосвал
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Комбиниран багер
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Peak Units:

Автокран
Overallocated: Allocated:
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30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

April May June July August September October November December January February March April May

1 1 1 2 3 3 3 4 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 4 6 7 6 6 7 6 6 6 7 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 5 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

Peak Units:

Товарен автомобил
Overallocated: Allocated:
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Техническа спецификация Страница 1 
 

KOTEL 
MUNICIPALITY 

 

ОБЩИНА  
КОТЕЛ 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  11  

  

  

  

  

  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  
 

 

 

 

за обществена поръчка за строителство с предмет:  

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по 

три обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 

на с. Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап”; 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 

на с. Нейково, община Котел”;  

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на външна водоснабдителна 

мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, община Котел”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 
 
 
 

Техническа спецификация Страница 2 
 

KOTEL 
MUNICIPALITY 

 

ОБЩИНА  
КОТЕЛ 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, 

т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: Изпълнение на строително-

монтажни работи за „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община 

Котел”  по следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап“ и  „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”; 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Нейково, община Котел”,  

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и 

нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”,  

Обществената поръчка е част от дейностите, включени в проект на Община 

Котел, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“ 

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ НЕЯ) 

Планиранта в Проекта на Община Котел обществена поръчка за строителство 

(настоящата обществена поръчка) предвижда реконструкция на водопроводните мрежа в 

следните населени места: с.Тича (II и III етап) и с.Нейково и Реконструкция на външна 

водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар за  с.Тича. 

Реконструкцията на водопроводните системи ще решат проблемите, които  

произтичат от дългогодишния период на експлоатацията им, лошото състояние на водата. 

Конкретните описания и изисквания към предмета на обособените позиции от 

обществената поръчка са посочени в следните документи, приложени към настоящата 

спецификация: 

Приложение - 2.1. – За обособена позиция 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап”.  

Приложение - 2.2. - За обособена позиция 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Нейково, община Котел”.  

Приложение - 2.3. За обособена позиция 3: „Реконструкция на външна водоснабдителна 

мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, община Котел”.  
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3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

(ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ НЕЯ). 

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да изпълни Техническото си 

предложение за обекта, отделните етапи и видове СМР, съгласно предложената в офертата 

му последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се осъществи в пълно 

съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата оферта. 

  Предметът на всяка обособена позиция от обществената поръчка включва освен това 

и изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на обекта по 

съответната обособена позиция от поръчката и представляват условие, следствие или 

допълнение към него: 

 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите 

спецификации строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба; 

 Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, 

складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху 

която се изгражда строежа; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 

 Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането 

му в експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове; 

Изпълнението на обособените позиции от обществената поръчка, следва да е 

съобразено с изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената 

поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционните проекти. 

3.2. СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НОРМАТИВИ И 

СТАНДАРТИ. 

 Където са използвани съкращения в Техническата спецификация и документацията, те 

да бъдат тълкувани както следва:  

Символ Име 

EN - Европейски норми; 
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ISO - Международна организация по стандартизация; 

БДС - Български стандарт; 

СМР - Строително-монтажни работи; 

м 

л. м 

м. л 

m 

m’ 

- линеен метър; 

кв. м. 

м
2
 

m
2
 

- квадратен метър; 

м
3
 

m
3
 

- кубичен метър; 

т 

t 

- тон; 

кг 

kg 

- килограм; 

бр. - брой; 

o
С - градус по Целзий; 

   

 Договор  - Договора за строителство между Възложителя и 

Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;  

 Спецификация  - настоящата Техническа спецификация; 

 Материали   - материали и строителни продукти 

 При изпълнение на строителството за всеки обект, следва да се спазват приложимите 

за предмета на обществената поръчка изисквания. 

 Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно. 
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 Ако в Документацията и/или в приложенията с индивидуалните предписания за 

конкретния обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да 

бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че 

няма друго специално указание. 

 Приложими за обектите, предмет на обособените позиции от обществената поръчка, 

изисквания на настоящата Техническа спецификация: 

o При строителството и реконструкция на водопроводи, следва да се прилагат Технически 

спецификации за строителството на ВиК мрежи и съоръжения в рамките на населените 

места, спецификации за строителство на пътища и пътни съоръжения и Технически правила 

и изисквания за поддържане на пътища, изготвени от Национална Агенция “Пътна 

инфраструктура”. Изпълнителят е длъжен да ги спазва според посочените в проекта 

конкретни за обекта видове работи. 

o Техническите предписания на Инвестиционните проекти, неразделна част от 

документацията за участие, които определят  изискванията към влаганите в строежа 

продукти и към изпълнението и приемането на СМР.  

o Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 

влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите 

спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни признати национални технически спецификации.  

 Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят 

изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, стандарти 

и норми към СМР,  са както следва: 

o Закон за устройство на територията; 

o Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги  

o Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода 

във водоснабдителните системи  

o „Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи”  

o Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни инсталации  

o Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и 

за ползване на водоснабдителниѝте и канализационните системи  
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o Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи  

o Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места  

o Закон за движение по пътищата; 

o Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата; 

o Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

o Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

o Наредба № 5 за временна организация на движението при извършване на строителство и 

ремонт по пътищата и улиците; 

o Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; 

o Закон за управление на отпадъците; 

o Закон за опазване на околната среда; 

o  Закон за здравословни безопасни условия на труд; 

o Закон за техническите изисквания към продуктите; 

o Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи;  

o Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 

o Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите 

в експлоатация; 

o Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или 

здраве при работа; 

o Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

на работните места и при използване на работното оборудване; 

o Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

o Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения; 
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o Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на товарно-разтоварни работи; 

o Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд; 

o Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти; 

o Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със 

строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях; 

o Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците; 

o Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

o Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване; 

o Действащи закони и наредби за консултиране и информиране на работниците; 

o Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; санитарно 

хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; 

o Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, включително: 

обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и приемане на 

СМР; 

o Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност; 

o Действащи закони и наредби за експлоатация на химични, физични и биологични 

агенти; 

o Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност; 

o Действащи закони и наредби за Електробезопасност; 

o Действащи закони и наредби за Извършване на взривни и огневи работи; 

o Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване. 
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o Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

o Други в съответствие с националното и европейско законодателство. 

3.3. РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Всеки Изпълнител на обособена позиция от поръчката ще носи отговорност за 

организацията на процесите по време на строителството, материалите, строителната 

механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

3.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ. 

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния 

обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в 

експлоатация). При появява на недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове, те 

следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя. 

3.5. МАТЕРИАЛИ. СЕРТИФИКАТИ. 

Влаганите строителни материали, следва да отговарят на Закона за техническите 

изисквания на продуктите и подзаконовите нормативни актове.  

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и 

информация за безопасност на български език. Строителните продукти, влагани в обектите 

да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларация за експлоатационни 

показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, и образеца, даден в 

приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има 

хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО, и/или декларация за 

характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образец. Декларациите 

следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 

предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж 

или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от 

изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи 

за съответствие на вложените материали. 

Материалите, които ще използва от Изпълнителя на съответния обект следва да 

съответстват на изискванията на проектите, да отговарят на минималните изисквания за 

качество на БДС EN или еквивалентно, като еквивалентните следва да гарантират същото 

или по-високо качество. 
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3.6 УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ВРЕМЕ НА СТОИТЕЛСТВОТО. 

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 

по време на строителството, строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. В обекти или работни 

площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно 

работно място или работно оборудване от работещи на две и повече строителни 

организации, всеки от тях е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на 

действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между строителните 

организации, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното 

информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на 

работниците от тези рискове. 

Изпълнителят/Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която 

да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. 

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен 

ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна 

работа работодателят, разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който 

спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Във всички 

предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, 

свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, 

работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). 

  Всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да 

извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на 

работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно 

облекло - задължително в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни 

приспособления, трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само 

след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до 

обекта, да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства. 

3.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

3.7.1.ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ. 

 От самото начало и до завършването на работата на съответния обект /подобектите 

към него/, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или 

злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. 

3.7.2.ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА. 

 Изпълнителят на съответния обект ще отговаря за опазването и охраната на 

собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната 

площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. 

 Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или 

небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен 

начин, от и за сметка на Изпълнителя. 
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 Изпълнителят е задължен и ще възстанови всички площи и вещи, повредени или 

нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена 

вреда върху собственост, в резултат на работата при изпълнение на Договора за обособена 

позиция от обществената поръчка, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа 

Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на 

площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.  

3.7.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ /ОДОБРЕНИЕ. 

 Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителя на съответния обект 

трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква, при предаването 

на завършените подобекти, рехабилитационни и ремонтни дейности, предмет на съответната 

обособена позиция от обществената поръчка. 

3.7.4.ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА. 

Преди започване на строителството Изпълнителя на съответния обект следва да 

изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и авариии и тяхното 

ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа 

според чл. 74 от Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 

сгради и пр.  

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 

упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ.  

Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията. 

Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени 

на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за 

защитата им.  

Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване 

на защитни и безопасни инструменти и съоръжения.  

Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 

борбата срещу пожара или аварията.  
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Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар и да съдейства на компетентните ограни. Не се разрешава никакво горене на отпадъци 

или отломки. 

Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се 

възобновява. 

3.7.5.ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ. 

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя на съответния обект не е разрешено 

да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. 

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на 

работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени 

дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено 

дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и 

характеристики. 

3.8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с 

изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  

3.8.1.ОПОРЕН ПОЛИГОН И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ. 

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да провери и възстанови за своя сметка 

опорния полигон и мрежата от нивелачни репери на обекта, както и да осигури и подържа 

километрични знаци на всеки километър по трасето на обекта. Изпълнителят е изцяло 

отговорен за точността на трасирането и възстановяването на коя и да е опорна точка или 

нивелачен репер, както и за точността на местоположението на километричните знаци. 

3.8.2.ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТА.  

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да извърши цялостно и подробно 

трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани 

в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от 

Изпълнителя, толкова често колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да 

бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка 

част от работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и 

поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на 

Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни 

коти, са верни. 

3.8.3.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗПИТВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И 

ПРОТОКОЛИ. 

 За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи, Изпълнителят на съответния обект трябва да подготви 

и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на 

специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с 
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изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на 

различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на 

тази от Техническа спецификация. Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото 

оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана 

независима лаборатория за негова сметка. 

 Изпълнителят на съответния обект е задължен да извършва всички СМР в 

съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените 

материали по време на строителството.  Изпълнителят е задължен да съставя актове и 

протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

3.8.4.СТАНДАРТИ. 

Ако в Договора или в Приложение към него с индивидуалните предписания за 

конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената 

работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да 

бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че 

няма друго специално указание.  

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други 

международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:  

 са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните 

български стандарти и разпоредби или  

 за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и 

разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, могат да бъдат приети след 

предварителна проверка с писмено одобрение от Възложителя. В този случай съответният 

Изпълнител трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с 

инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по 

възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя 

сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото 

или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени от Възложителя. 

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя, заедно с 

издържан превод на български език.  

Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива приравнени и 

въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството. 

 



 
 
 
 

Техническа спецификация Страница 13 
 

KOTEL 
MUNICIPALITY 

 

ОБЩИНА  
КОТЕЛ 

 

3.8.5. ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ  

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във 

всеки един момент. Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят на 

съответния обект трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква 

при предаването на завършения етап, част, подобект, обект - предмет на съответната 

обособена позиция от обществената поръчка. 

3.8.6. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 

 Изпълнителят на съответния обект трябва да вземе всички мерки за предотвратяване 

на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от 

строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с 

изграждането на съответния обект. Той следва да приложи ефективен контрол върху 

движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 

материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 

отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други 

отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. 

 Изпълнителят на съответния обект, по време на изпълнение на строителните работи, 

ще пази възложения му обект постоянно почистен от строителни и битови отпадъци.  

 След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за 

установяване годността на строежа, Изпълнителят окончателно ще отстрани всички 

временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от 

щети, произтичащи от неговата дейност. 

3.9. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА. 

3.9.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Тази спецификация допълва общите и конкретните условия на съответния договор за 

изпълнение на обособена позиция от обществената поръчка. Тя има за цел да допълни и 

определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на 

изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в 

съответствие със стандарти и методи за измерване на извършените работи. 

 В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора за изпълнение на 

обособена позиция от обществената поръчка, вкл. инвестиционния /технически/ проект за 

обекта, възникнат неясноти или не са включени всички подробности, необходими за пълното 

разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, 

Изпълнителя ще получи писмени инструкции от консултанта - Строителен надзор на обекта, 

и/или Авторския надзор, преди да продължи дейността, изключвайки възможността за 

пропуски и несъответствия. Целта на изпълнението на предмета на обособените позиции от 

обществената поръчка е тя да бъде изпълнена и доведена до край според истинския дух, 

значение и цели на документацията по договора и съвместни координирани действия по 

време на изпълнението между участниците в строителството, Възложител, Авторски надзор, 

Строителен надзор и Строител. 
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3.9.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА. 

 Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя на съответния обект трябва да бъде придружена със сертификат за качество в 

съответствие с определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат 

внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

3.9.3. КАТАЛОЗИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. 

Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на 

Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с 

техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните 

данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива 

препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя на съответния обект, от които и да 

било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. 

Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на 

спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.  

3.9.4. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

3.9.4.1. ДНЕВНИК НА ОБЕКТА / ЗАПОВЕДНА КНИГА /. 

Дневникът на съответния обект ще бъде съхраняван от Изпълнителя на този обект във 

временния офис на обекта. Същият следва да бъде винаги на разположение на Възложителя, 

Проектанта и Държавните контролни органи. Дневникът следва да бъде използван за записи 

на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща 

изпълнението на строителните работи на обекта. Изпълнителят и представител на 

Възложителя - Инвеститорски контрол на обекта, текущо ще преглеждат записите, като 

Изпълнителят следва да осигурява копия от тях на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да 

осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от дневника. Дневникът на 

обекта трябва да бъде прошрунорован и прономерован и да съдържа информация за 

строителния обект съгласно законоустановените изисквания и заверен от Строителния 

надзор на обекта. 

3.9.4.2.  КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ. 

 Изпълнителят на съответния обект следва да води пълна и точна документация и да 

следи за изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Изпълнителят 

трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от 

документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се 

осигури възможност за проследяване. 

3.9.4.3. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО.  

 Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на съответния обект 

са задължение на съответния Изпълнител. Изпълнителят е длъжен да осигури работно 

облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите 
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изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и 

служителите според изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при 

извършване на СМР. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците 

трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията 

да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините, трябва да 

бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат 

заземени.   

3.9.5. ДЕЙНОСТИ. 

 Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, 

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и 

съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят на съответния обект ще подготви подробни 

работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато 

това е необходимо за изпълнение на дейността. Изпълнителят трябва да съобрази работните 

планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата 

на съответния строителен обект.  

 Подготвителна дейност.  

 Преди започването на постоянната работа, Изпълнителят трябва да извърши 

необходимите подготвителни дейности на обекта. 

 Граници на обекта.  

 Изпълнителят на съответния обект в сътрудничество с Възложителя - представители 

на Община Котел, ще определят границите на строителната площадка. Изпълнителят следва 

да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна 

табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да 

е на български. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от Възложителя 

преди нейното изпълнение и монтиране. 

3.9.6. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Изпълнителят на съответния обект е длъжен да изгради всички временни съоръжения 

като премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., 

необходими за извършване на строително-монтажните работи на възложеният му обект, 

както и тяхното отстраняване след приключване на Работата. Той е длъжен да осигури 

временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Площта на временните 

пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и 

възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат 

демонтирани и отстранени.  

Изпълнителят, следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по 

инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.  
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3.9.6.1. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Изпълнителят на съответния обект следва да осигури и поддържа временни санитарни 

съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят е 

задължен да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с 

предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят следва да извърши всички 

необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел 

поддържане на хигиенно-санитарните условия. 

3.9.6.2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. 

Изпълнителят на съответния обект следва да осигури и поддържа адекватно временно 

водоснабдяване за питейни нужди за строителите.  

3.9.6.3. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от 

Изпълнителя на съответния обект. Всички временни електрически свързвания и инсталации 

следва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с 

държавните и местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и 

инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. 

3.9.6.4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: 

Изпълнителят на съответния обект е отговорен за управлението на строителните 

отпадъци в съответствие с Законовата и подзаконовата нормативна уредба, План за 

управление на СО, изискванията на община Котел и на компетентните власти.  СО се 

събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Изпълнителят 

е длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за 

съответния строеж, и възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния 

процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на СО.   

 БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ: 

Изпълнителят на съответния обект следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни 

знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други 

такива мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел 

осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на 

изпълнителя така и живущите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички 

мерки за безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на 

каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на 

ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде 

стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на 

извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на 
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знаците и бариерите. Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени 

от подходящ светлоотразяващ материал. 

 ПЪТНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТ: 

Изпълнителят на съответния обект следва да изгради временни обиколни пътища, там 

където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, 

които дават достъп до частна или обществена собственост. Временните отклонения следва да 

бъдат осигурени, следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и 

обществена безопасност. Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да 

е предизвикана щета следва да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя. 

3.10. ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

3.10.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Строително-монтажните работи на съответния обект да се изпълняват под прякото 

ръководство на техническия ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за 

изпълнение на съответния вид СМР. Да се ползват задължително работно облекло и 

предпазни средства. Механизацията, която работи на обекта да е изправна и снабдена със 

съответните сигнализации. Участъците на които се извършват СМР, да са сигнализирани 

съгласно нормативните изисквания. Охраната на строителните материали се организира и 

изпълнява от Изпълнителя на обекта.  

- Отделните действия/задачи по изпълнението следва да отразяват коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички видове 

строителни работи съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна 

технология за изпълнение, като действията да са приложими за строежа – предмет на 

съответната обособена позиция от поръчката предвид неговите характеристики и 

особености, да покриват всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 

производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и механизация;  

- на база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на 

работа изпълнителят на съответния обект следва да предложи ниво на изпълнение в 

съответствие с настоящите спецификации и приложенията към тях;  

- изпълнението следва да съблюдава технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като 

периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на 

изпълнение следва да отчитат както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на съответния обект – предмет на обособена позиция от  

поръчката;  
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- изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, следва да е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване, като изпълнителят на съответния обект следва: да 

ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката, съобразно правилната 

технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството; да осигури оборудване, което като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; да осигури 

оборудване за изпълнение на всяка от работите, което като количество да е съобразено с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството;  

- изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи следва да е 

ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници), като изпълнителят на съответния обект следва: 

да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството; да осигури човешки ресурси, които са 

достатъчни за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството.  

3.10.1.1. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.  

 Мерни единици - Отделните видове работи се измерват в мерни единици, както е 

посочено в позициите на договорните количествени и стойностни сметки.  

 Измерване на извършените работи - количествата на извършените работи при 

изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на 

изпълнение на договора количества. Представители на участниците в строителството – на  

Изпълнителя и на Възложителя, ще определят чрез измерване на съответния обект 

действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи 

ще бъде изплатена на Изпълнителя на този обект в съответствие с условията на договора. 

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на 

Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително 

Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при 

измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени 

измерените и одобрени от Възложителя количества работи. Ако се налага изпълнението на 

допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и 

не са по вина на Изпълнителя, той следва да уведоми незабавно Възложителя. 
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Работите и/или части от работите, предмет на измерване и плащане са съгласно текста 

на позициите в количествено-стойностната/ите сметка/и и трябва да бъдат напълно 

завършени. Смята се, че Изпълнителят на съответния обект е включил в единичните си цени, 

всички разходи за доставка на материали, инсталации, машини и съоръжения, работници, 

допълнителни разходи върху труда и механизацията, разходи да данъци и осигуровки, 

печалба,  както и всички други манипулации, помощни работи и операции, необходими за 

изпълнение и завършване на съответната работа/дейност/СМР.  

 Документи по измерването на извършените видове работи.  

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните 

документи:  

- Актове и протоколи, съставяни по време на строителството;  

- Копия от заповедите в заповедната книга на съответния обект;  

- Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените 

работи, ако е предоставена такава;  

- Екзекутивни чертежи за извършените работи; 

- Други релевантни документи. 

3.10.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.  

3.10.2.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС.  

- При изпълнение на строителството да се представя декларация от производител за 

съответствие на вложения материал, придружен от сертификат на акредитирана 

лаборатория, която го е освидетелствала. Влаганите в строителството продукти трябва да 

отговарят на чл.169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и 

проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата. 

Контролът на влаганите строителни продукти в стоежа се осъществява от лицата, 

съгласно изискванията на чл.169б, от ЗУТ. 

3.10.3. ЕКОЛОГИЯ. 

- Изисквания по отношение на опазване на околната среда - спазване на всички 

нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. 

Изпълнителят на съответния обект следва да приложи ефективни методи за контрол с цел 

избягване складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по 

пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от 

превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните 
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работи. Изпълнителят следва да извозва строителните отпадъци на определено от 

Възложителя депо. По отношение на изпълнителя на обекта се поставят изисквания за 

опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на 

отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, следва изцяло да е 

съобразено с изискванията, визирани в ЗУО. Изпълнителят следва да осигури опазване на 

околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно 

извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне 

на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им 

депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура. Изпълнителят е 

длъжен преди започване на ремонта и по време на неговото изпълнение да вземе 

необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, 

хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. При изпълнение 

на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за 

намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда.  

3.10.4. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.  

- Приемането на изпълнените работи на съответния обект се извършва съгласно 

изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на строителния надзор (СН). 

Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от строителния 

надзор (СН). 

3.10.5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.  

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и 

Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:  

3.10.5.1. След завършване на цялостната работа на обекта по съответната обособена 

позиия от обществената поръчка, същата се приема от Възложителя с представители на 

Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен протокол.  

3.10.5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата 

спецификация, инвестиционния проект за съответния обект и нормативните разпоредби и 

правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на 

нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок 

и са за сметка на изпълнителя на обекта.  

3.10.5.3. Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба № 3 

за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците.  

3.10.5.4. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и 

документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи.  
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3.10.5.5. Документацията на съответния обект трябва да отговаря на изискванията на 

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

3.10.5.6. Изисквания за срочно изпълнение - предвиденото времетраене за изпълнение на 

съответния обект да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с 

подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите.  

3.10.5.7. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на 

технологичната последователност са задължителни.  

ЗАБЕЛЕЖКА:  

* Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“.  

** Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 

тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 

или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 

от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 
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Приложение № 2.1.  

Обособена позиция 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, 

община Котел– втори етап“ и „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап“  

Строежът е II категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2б и 2и от ЗУТ и издаденото Разрешение 

за строеж; 

ОСНОВНА ЦЕЛ: С настоящия проект се цели да се реконструира част от 

водоснабдителните системи на с. Тича. 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ, ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ.  

              Строителството на Вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди около 50 

години, като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби. Съществуващата водопроводна 

мрежа е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.  

              В момента село Тича се водоснабдява от напорен резервоар с обем V = 120м³, а до 

него се предвижда изграждане на нов резервоар с обем V=400м³, за който има одобрен 

проект. 

              Данни за напорен резервоар с обем V = 400м³ - предстои да се построи 

              кота терен – 378,50  

              кота водно ниво – 378,00 

              кота хранителна тръба – 374,50 

              Част от улиците, по които ще се полага водопровода са  благоустроени с направени 

бордюри и асфалтова настилка, и частично изградени тротоари. Това съответно налага 

рязане, разбиване и възстановяване на настилките при строителството. 

              Противопожарните хидранти по новите улични водопроводи ще се изпълнят 

съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

  Техническо решение   

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              Водопроводната мрежа се изгражда на територията на водоснабдявания обект в 

съответсвтие с одобрения застроително регулационен план на селото. 

              По данни на инвеститора броя на жителите от последното преброяване е бил 

Nо=1500 жителя.   

              Кp = 1,20 – коефициент за прираста на населението за края на експлоатационния 

период според данни от последните няколко преброявания. 

              Промишлени предприятия- по данни на инвеститора има една дървопреработваща 

фирма, която консумира qmax.d.=1,20 l/sek . 

              Водоизточниците, които захранват гравитачно напорния резервоар са със следните 

средногодишни стойности на дебитите: 

 “Хайдут Върбан 1” – 3,46 л/сек. 
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 “Хайдут Върбан 2” – 2,34 л/сек. 

  Водохващане към тръбопровода на “Хайдут Върбан 2” – 0,50 л/сек. 

 “Хайдут Върбан - чешмата” – 1,43 л/сек. 

              Съгласно Чл. 139 т.(1) от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, минималния диаметър на тръбите на водопроводната мрежа за 

такова населено място е Ф 80. Предвижда се новата водопроводна мрежа да се изпълни с 

тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП), подходящи за подаване на питейна вода под 

налягане съгласно одобрения технически проект. 

              Полагането на новите тръби ще стане в рамките одобрения регулационен план в 

уличното платно на 1,00м. от линията на бордюрите и не по-малко на 2,00м. от улична 

регулационна линия. Предводено е да се спазва принципа новия водопровод да се построи от 

другата част на уличното платно спрямо съществуващия, или в сервитутната ивица на 

старите тръби, но без нарушаването им, осигурявайки непрекъсваем режим на водоподаване 

по време на строителството. При невъзможност за изпълнение по този начин изпълнителя да 

предвиди направа на временни водопроводи за временно осигуряване на вода на 

прилежащите имоти на улиците, по които в момента на изпълнение на реконструкцията е 

прекъснато водоснабдяването за повече от 24 часа. При изпълнението да се спазва 

минимално светло хоризонтално разстояние между останалите комуникации по улиците 

съгласно Наредба №8. Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи трябва да се 

извършват много внимателно. В хоризонталните чупки на водопроводите са предвидени 

бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното налягане в 

тръбите.  

              В инвестиционния проект за обекта са представени: ситуация с монтажен план на 

водопроводните клонове; ситуация със сградните водопроводни отклонения; надлъжни 

профили; напречен профили и детайли. 

              За този етап на вътрешна водопроводна мрежа е направена и приложена подробна 

спесификация за тръбите, фасонните части, арматурите и други материали и количествени 

сметки.  

              2. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ЦЯЛАТА 

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА Е ДАДЕНО В ПРОЕКТА одобрен с Протокол № 4 от 29.05.2008 

година. 

              3. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              а/ Противопожарен хидрант 

              Предвиден  е надземен ПХ DN80 (съгласно БДС EN 14384 “Надземни пожарни 

хидранти колонков тип”). 

              Мястото на противопожарните хидранти е избрано съгласно изискванията на 

Наредба № Iз – 1971г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

              Всички ПХ, фасонни части и присъединителни фланци, необходими за монтажа на 

ПХ са предвидени за работно налягане Р = 10 атм. (1,0 МРа). 

              След монтажа и укрепването (съгласно чертеж №8) противопожарния хидрант 

задължително трябва да се означи със замонолитена на най-близката стена или ограда плочка 

(метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта 

в две перпендикулярни посоки. 

              б/ Сградни отклонения    

              Инвестиционният проект за обекта предвижда изграждане на сградни водопроводни 

отклонения за всеки прилежащ имот.  
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По искане на Възложителя, всички сградни водопроводни отклонения ще се 

изпълнят до регулационната линия на имотите (границата на имота).             

Както за всички други материали, също и за тръбопроводи от ПЕВП в експлоатация, е 

възможно да се правят отклонения чрез щуцери, на скоби от ПВХ или метални нормално 

предлагани на пазара. 

              Пробиването на тръбата под налягане се извършва по същия начин, с пробивна 

машина, при внимателно отстраняване на отрязания участък и избягване на попадането му 

вътре в допълнителния тръбопровод. 

              За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, ПХ и при 

сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използват болтове и гайки с 

добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелината на 

галваничното покритие – 20 м. 

              в/ Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-

голям към по-малък диаметър и заглушките).        

              г/ Пресичане на кабели 

              По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

водопроводи, както и сградните отклонения, е възможно да пресичат различни видове кабели  

високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели. 

              За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. (Укрепването е показано на чертеж № 27). 

                   В. Земни работи по водопроводите 

              Преди започване на изкопните работи задължително трябва да се извикат 

компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и 

съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни 

проводи и съоръжения. 

              В така изготвените количествени сметки е предвидено изкопните работи да се 

извършват  в тежко земни почви и скални почви – без фиксиране на категорията  поради 

липса на инженерно геоложки доклад за района.  

              Изкопаната излишна земна маса и строителни отпадъци да се извозват на депо, 

указано от Общинските власти. 

              По цялата дължина на проектираните водопроводни участъци е предвидена пясъчна 

подложка – 10 см. под самата ПЕВП тръба и 15 см. от страни и над тръбата. Целта е да не 

бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на 

изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на 

тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението и е абсолютно 

задължително. 

              На местата, в които са предвидени фланцови съединения или заварки под тръбите 

трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м.,  дълбочина 0,25м. и ширина според 

ширината на траншеята. Ямките да се изкопават непосредствено преди полагането на 

тръбите. 

              След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 

извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. 
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              Останалата част от траншеята се засипва механизирано с нестандартна баластра. 

Предвидено е механично валиране на материала. 

                   Г. Тръби – полиетиленови с висока плътност 

            Доставените тръби ПЕВП задължително да отговарят на западно европейските 

стандарти  – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и да притежават сертификат за 

качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването. 

                   Д. Изпитания 

              Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, 

обезвъздушители и т.н. 

              Работната хидравлична проба на тръби от ПЕВП се извършва на трактове с 

подходяща дължина. 

              Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа 

чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално изместване 

на тръбите, подложени на налягане. 

              Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на тракта, 

където се инсталира манометърът. 

              Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията. 

              След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане. 

              Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия 

тръбопровод. 

              Проба през първия час (предварителна – индикативна). 

              Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, се 

измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата. 

              Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния диаметър. 

              12 – часова проба. 
              След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се извършва 

настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното налягане (1,5 пъти 

номиналното), 

              След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 

              Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

                   Е. Промивка и дезинфекция    

            След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително да се извърши 

промивка и дезинфекция на същите. 
              Преди пускане на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопровода 

(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт. 
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              За промивка да се използва технически чиста вода. Схемата за промиване трябва да 

позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата 

на подаващия и обратния тръбопровод. В отворените системи на водоснабдяването, крайната 

промивка се извършва с питейна вода, докато резултатите от вземаните проби от промивната 

вода достигнат тези, отговарящи на БДС. При отрицателни резултати се извършва 

дизинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата 

и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на пробите на водата, а също и 

дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на представители на санитарно-

епидемиологичната инспекция. 

              След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 

вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар или 

натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от 

местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама активен хлор на 

1м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 

дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 метра. 

              След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, 

докато изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде 

благоприятен резултат.    

              Преди започване на монтажните работи е задължително укрепването на изкопа 

по приложения детайл. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН. 

1. Ограничителни условия по ПБЗ  

 Местоположението и характера на обекта налагат строго специфична организация 

на изпълнение, а от там и на ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се 

спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, 

т.3 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за 

Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), за етапа на изпълнение, да бъде 

определен  Консултант – надзорник, който да определи правоспособно физическо 

лице от състава си, което ще има права и задължения на Координатор. Назначеният 

КБЗ изпълнява всички функции, предвидени в Наредба № 2 на ЗБУТ.   

 Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаване на 

безопасността при строителството, монтажа и експлоатацията на обекта, а така също и 

предотвратяването на аварийни ситуации. 

1.1. Подготовка на строителната площадка 

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните операции е необходимо 

да се извърши следната подготовка: 
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 Уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни и телеграфни 

кабели, електрически кабели и други. 

 При извършването на изкопни работи в близост до електропровод да се изключи 

напрежението в него. 

    Ограждане на площадката и поставяне на необходимите табели съгласно 

изискванията и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието 

Фирмата - изпълнител е длъжна да осигури вода за питейно – битовите нужди на 

работниците, като местата да бъдат означени с “Вода за пиене”. 

Предвид характера и обема на строителство на обекта за канцелария на техническия 

ръководител и за съблекални на работниците са предвидени преместваеми строителни 

фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места в непосредствена 

близост до местоработата 

Оборудваната обектова аптечка ще се намира в канцеларията на техническия 

ръководител. Задължително се монтира оборудвано противопожарно табло. 

Предвиждат се временни химически тоалетни. 

В непосредствена близост до местоработата ще се организират и места за складиране 

на тръбите и другите строителни материали, необходими за осигуряване на непрекъснатото 

протичане на строително-монтажните работи. 

Направа на временни пътища не се предвижда.  

Техническият ръководител ще следи за изпълнението на графика и осигуряването на 

работен фронт на всички групи, участващи в строителния процес. 

Освен инструктажите по Наредба № РД -07-2 за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на  труд, техническият ръководител ще 

обхожда минимум по един път дневно работните места на групите и ще провежда 

производствени инструктажи по ЗБУТ според установената от него необходимост.  

1.2 Технология на изпълнение на СМР. 

Основните строително - монтажни работи, които ще се извършват са:  

- Земни работи 

Трасетата, диаметрите, вида на тръбите и съоръженията по трасето, предвидени за 

изпълнение в настоящия работен проект са дадени в чертежите към съответните части на 

проекта.  

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното 

разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на тръбопровода. Дъното 
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на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Тръбите се полагат върху 

уплътнена земна основа с дебелина 10 см. След това се полага обратна засипка. 

Трамбоването на насипа около тръбата е с ръчни трамбовки на пластове. 

В съответствие с изискванията на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи – Член 285 ал. 3 непосредствено над 

тръбопровода е предвидено полагането на детекторна лента. Освен това на дълбочина 50 см 

в изкопа се полага сигнална лента в съответствие Наредба 8 за Правила и норми за 

разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – Член 6 ал. 4.  

Окончателното засипване се извършва по традиционния способ – механизирано до 

кота основа на уличната настилка. След това се предвижда възстановяване на уличната 

настилка.  

- Транспорт и складиране на тръбите 

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транпортни средства. Товаренето и 

разтоварването от транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или 

багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние 

най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. 

 Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни. Да 

се избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете не трябва да надвишава 2,00 м 

независимо от диаметъра на тръбите. 

- Полагане на тръбопровода по трасето 

 Тръбите и фасонните части трябва да се разполагат по продължение на трасето, без да 

бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и се означават местата на 

фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части се нареждат близо до изкопа, 

като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на 

фасонните части да отговарят на проекта. В случай на полагане на тръбопровода на места с 

автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10 - 15 броя (120 - 180 м), така че да 

могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. 

Връзки между тръби, тръби и фитинги 

 В настоящият проект връзките се осъществяват  чрез челна заварка. Този метод се 

прилага за свързване между тръби, тръби и фитинги. Челната заварка се извършва с помощта 

на термоелементи, състоящи се от плочи от неръждаема стомана, или алуминиеви сплави, 

облицовани във фолио от ПТФЕ (тефлон), и стъклопласти или с антиадхезионни покрития. 

Тези елементи се нагряват с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на 

температурата. 

 Муфите са изработени така, че да бъдат подготвени за челна заварка с гарантиране на 

съвпадане на плоскостта от уреди за отрязване, които могат да бъдат ръчни или електрически 

(за по-големите диаметри и дебелини). Последните трябва да имат умерени скорости на 

рязане, за да се избегне прегряване на материала. Така подготвените заваръчни краища не 
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трябва да бъдат пипани с ръце или замърсявани. В случай, че това стане по някаква причина, 

преди заварката да бъдат обезмаслявани чрез хлор съдържащи разтворители. 

 Двете части за заваряване се позиционират и фиксират с два ботуша, свързани с обща 

система, която позволява да бъдат приближени една към друга, и която дава контролирано 

притискашо усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се поставя между 

краищата и те се притискат към него. Материалът преминава в пластично състояние и 

формира лека издутина. В предвидено време термоелементът се изважда и двете главини се 

притискат една в друга, докато материалът не се втвърди. Заваръчният шев не трябва да се 

мърда преди заварката да се охлади до температура около 60
о
 С. 

За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи 

усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван. 

Съединение със свободен фланец и опорен щуцер 

 Такъв тип съединение може да се изпълни и между тръби от различен материал и 

фасонни части. Реализира се чрез плъзгащи фланци, нанизани върху заварения щуцер. 

Фланците могат да бъдат от въглеродни стомани или от всякакъв друг подходящ материал. 

 Нанизва се свободният фланец върху края на тръбата. 

 Затваря се щуцерът към тръбата, по начина в т. "Челна заварка" 

 Поставя се еластичната гарнитура в съответния канал на щуцера. 

 Свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст. 

Полагане на тръбопроводите в изкопа 

 Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода се преглеждат 

внимателно, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че при 

транспортирането и в товаро-разтоварните работи не са повредени. За тази цел се почистват 

от прах и кал. 

 Проверява се дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или чужди тела. 

За избягване на това е добре да се затапват предварително несвързаните части. След като е 

извършено свързването на тръбите и фасонните части, според предните инструкции, се 

пристъпва към оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, 

разположени по протежение на трасето, така че да се постигне плавно  спускане на 

тръбопровода, без той да търпи удари, притискане, деформиране. 

 За тръби с малък диаметър и плитък канал е възможно ръчно полагане. Евентуалната 

апаратура, включена в тръбопровода, не трябва да упражнява никакви въздействия върху 

тръбите. 

Приемане и изпитване на тръбопроводите 
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 Изпитването на водопроводната мрежа и съоръженията към нея се извършва 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. Изпитването е по хидравличен начин за доказване на 

водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на 

изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания. Изпитването на 

водопроводната мрежа се извършва на участъци, като преди изпитването се укрепват глухите 

фланци и други временно монтирани фасонни части. 

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за 

приемането на: 

 Трасетата на тръбопроводите и съоръженията 

 Изкопните работи  

 Подземните части на съоръженията 

Приемането на тръбопроводите  става след : 

 Преглеждане на двустранните актове 

 Щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи. 

 Изпитване на якост и водоплътност 

 В резултат от изпитването се съставя констативен акт, като за всеки изпитван и приет 

участък се изготвят точен екзекутивен, ситуационен и монтажен план и други данни. 

Засипването на колекторите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното 

засипване се приема с акт. 

2. Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи 

2.1 Класифициране на опасностите  

 Падане от височина – при втори и трети  етап 

 Удар от падащи предмети – при втори и трети  етап 

 Неправилно стъпване и удряне – при всички етапи 

 Пресилване – при всички етапи 

 Други опасности – при всички етапи 

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и 

технологични мероприятия, които трябва да се предприемат и контролират, без да се счита, 

че те са напълно достатъчни. 

2.2. Инструкции по безопасност и здраве 
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За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска, Координаторът изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция се поставя на видно място в обсега на площадката. 

Инструкциите се актуализират при всяка промяна. Съдържанието на инструкциите по 

безопасност и здраве е указано подробно в Наредба № 2 от 22 март 2004 год. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (Приложение 1).  

При извършване на земни работи 

Забранява се работата по изкопи по неукрепени откоси . 

Забранява се подкопаването на изкопи и складиране на материали в зоната на 

призмата на срутването . 

Слизането и излизането от изкопите да се извършва по специално поставени и добре 

закрепени сълби. Материалите за кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа. 

Демонтажа на укрепването на изкопите става под ръководството на техническия 

ръководител. 

Преди започване на изкопните работи е необходимо да бъдат маркирани всички 

подземни комуникации. 

Монтажни работи  

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед 

отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните 

инструменти и приспособления  

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и 

геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното 

изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по 

съвместен график. 

При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи 

се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за 

работещите или за оборудването. 

Забранява се престоя на хора под повдигнати за монтиране елементи, конструкции, 

кофражи и др. 

Не се допуска пребиваването на работещи на хоризонтален конструктивен елемент, 

над който се извършват преместване, монтаж или укрепване на елементи, конструкции или 

оборудване. 

Работи с ел. инструменти  

До работа с ел. инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници. За 

изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено 
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техническо лице. След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително 

да се изключват и прибират. 

Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за 

правоспособност. 

2.3. Задължителни мероприятия за ЗБУТ  

- Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци 

- На обекта да се оборудва противопожарно табло 

- На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали 

- В района на строителната площадка да не се допускат външни лица 

- Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 

средства и предпазни устройства 

- Строителните фирми да спазват: 

Правилник по безопасността на труда при СМР 

Правилник за извършване и приемане на СМР 

Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварните работи 

Наредба № 3 за ползване на преносими стълби 

Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд и др. 

Обосновка на необходимостта от проекта  

Съществуващата водопроводна мрежа за питейна вода, изградена от етернитови тръби, както 

и честите аварии по тях са причина за влошеното качество на питейното водоснабдяване. 

Именно това поражда необходимостта от реконструкция на остарялата водопроводна мрежа 

в населеното място.  

Реализацията на проекта за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

с.Тича, община Котел – втори етап“ и „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап“, ще позволи да се намали здравния риск 

за населението и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната 

среда в района като цяло. Не на последно място, този проект ще има и значим социален 

ефект – подобряване условията на живот на жителите в населеното място в съответствие със 

съвременните изисквания и европейски стандарти. 
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Приложение 2.2. 

Обособена позиция 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, 

община Котел“.  

Строежът е II категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2б от ЗУТ и издаденото Разрешение за 

строеж; 

ОСНОВНА ЦЕЛ: С настоящия проект се цели да се реконструира част от 

водоснабдителните системи на с. Нейково. 

1. ОБЩА ЧАСТ 

- Съществуваща водоснабдителна инфраструктура на село Нейково 

              Село Нейково Община Котел е определено, като населено място от VI функционален 

тип. Населението по данни на НСИ към 01.01.2014 г. е 314 жители. Съгласно Чл.4 (1) т.3 – 

според степента на обезпеченост – водоснабдителната система на това населено място е III 

категория. Обезпечеността на необходимото средно денонощно водно количество за III 

категория е 85% съгласно Чл.6 на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”. 

              Село Нейково е разположено в Югоизточна Стара планина, на 28 км. Югозападно от 

гр. Котел, на 30 км северно от гр. Сливен. Надморската височина варира между хоризонтали 

502 до 585м. 

              В село Нейково застрояването е от едно и двуетажни жилищни сгради и незастроени 

парцели – общо 100 броя. Изградените обществено обслужващи сгради са: кметство; 

училище – не функционира; здравна служба; клубове и малки търговски обекти. 

              Около 25% от улиците са асфалтирани и 25% са с трошенокаменна настилка. По 

останалите улици няма положена трайна настилка. 

              Село Нейково ползва собствени водоизточници – каптиран извор “Черни извор” с 

Qдеб=8,00л/сек, намиращ се на около 8500м северно от селото, и каптиран извор “Беш 

бунар” с Qдеб=4,00л/сек. намиращ се на около 4000м северно от селото. 

              В момента питейната вода постъпва в съществуващ резервоар с обем V = 160м³, 

намиращ се северно от с. Нейково със следните данни: 

              обем на резервоара - 160 м3 

              кота терен – 602,10  

              кота вливна тръба – 603,00  

              кота водно ниво – 602,80 

              кота хранителна тръба – 600,40 

         Преди селото на Главен клон I е изградена Облекчителна шахта със следните данни: 

              кота терен – 582,50  

              кота вливна тръба – 583,20  

              кота водно ниво – 583,00 

              кота хранителна тръба – 580,75 

              От резервоара през облекчителната шахта до урбанизираната територия на селото, 

съществуващия Главен клон I е изпълнен от етернитови тръби с диаметър Ф150мм.  

              Обеззаразяването на водата се осъществява в резервоара, с дозаторна помпа 

захранвана от акумулатор. 
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             В по-голямата част от селото има изградена улична водопроводна мрежа, изпълнена 

изцяло от етернитови тръби с диаметри Ф60, 80, 100, 125 и 150мм. Етернитовите тръби са 

морално остарели, силно амортизирани и неприложими вече в сферата на водоснабдяването. 

Това е свързано с много аварии и течове от гумените уплътнители на “Симплекс” муфите, 

което води до големи загуби  на питейна вода и средства за отстраняването им. 

Данни за консуматорите на питейна вода към настоящия момент: 

1. Население  - 314 жители 

2. Среден годишен прираст – 0,50% 

3. Едър добитък в лични стопанства  – 11 броя 

4. Дребен добитък  в лични стопанства – 727 броя 

5. Промишленa фермa - едър добитък      - 30 броя  

6. Обща дължина на улиците       - 9 000 м 

Съгласно представения одобрен План за регулация на с.Нейково, е изработен проект 

за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Нейково, със сградни 

водопроводни отклонения за захранване с питейна вода на всички парцели до 

съществуващите водомерни възли. 

 По искане на Възложителя, всички сградни водопроводни отклонения ще се 

изпълнят до регулационната линия на имотите (границата на имота).  

             Част от улиците, по които ще се полагат водопроводите са частично благоустроени с 

направени бордюри; асфалтова настилка и изградени тротоари. Това съответно налага 

рязане, разбиване и възстановяване на настилките при строителството. 

Данни за съществуващата водопроводна мрежа – изводи и необходими мероприятия. 

             Строителството на Вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди около 50 

години, като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби. Съществуващата водопроводна 

мрежа е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.  

              В момента питейната вода постъпва в съществуващ резервоар с обем V = 160м³, 

намиращ се северно от с. Нейково със следните данни: 

              обем на резервоара - 160 м3 

              кота терен – 602,10  

              кота вливна тръба – 603,00  

              кота водно ниво – 602,80 

              кота хранителна тръба – 600,40 

              Част от улиците, по които ще се полага водопровода са  благоустроени с направени 

бордюри и асфалтова настилка, и частично изградени тротоари. Това съответно налага 

рязане, разбиване и възстановяване на настилките при строителството. 

              Противопожарните хидранти по новите улични водопроводи ще се изпълнят 

съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

2. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ   

2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

              Водопроводната мрежа се изгражда на територията на водоснабдявания обект в 

съответсвтие с одобрения застроително регулационен план на селото. 

              По данни на възложителя броя на жителите от последното преброяване е бил М = 

314 жителя.   
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              Кp = 1,28 – коефициент за прираста на населението за края на експлоатационния 

период според данни от последните няколко преброявания. 

              Промишлени предприятия - по данни на инвеститора няма. 

              Съгласно Чл. 139 т.(1) от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, минималния диаметър на тръбите на водопроводната мрежа за 

такова населено място е Ф 80. Предвидено е новата водопроводна мрежа да се изпълни с 

тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) с SDR17, PN10, PE100RC (тип 100) подходящи 

за подаване на питейна вода под налягане. 

              Полагането на новите тръби ще стане в рамките одобрения регулационен план в 

уличното платно на 1,00м. от линията на бордюрите и не по-малко на 2,00м. от улична 

регулационна линия. Да се спазва принципа там където е възможно, новия водопровод да се 

построи от другата част на уличното платно спрямо съществуващия, или в сервитутната 

ивица на старите тръби, но без нарушаването им, осигурявайки непрекъсваем режим на 

водоподаване по време на строителството. При изпълнението да се спазва минимално светло 

хоризонтално отстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба №8. 

Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи трябва да се извършват много 

внимателно. В хоризонталните чупки на водопроводите са предвидени бетонови блокове, 

които поемат статичните и динамичните усилия от водното налягане в тръбите.  

              В инвестиционния проект, са представени: ситуации с оразмерителните данни; 

монтажен план на водопроводните клонове; ситуация със сградните водопроводни 

отклонения;  надлъжни профили; напречен профили и детайли. 

              За цялата вътрешна водопроводна мрежа е направена и приложена подробна 

спесификация за тръбите, фасонните части, арматурите и други материали и количествени 

сметки.  

              2.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

              Съгласно действащите у нас Норми за проектиране на водоснабдителни системи 

разходът на вода за питейно-битови нужди в населени места със съответните коефициенти на 

денонощна (К1) и часова неравномерност (К2) се определя съгласно Чл. 17 на Наредба №2 – 

за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 

              Във водоснабдителните норми за населени места е включено водното количество за 

питейно-битови нужди на населението (в домакинствата и на работните места); 

обществените заведения; местната промишленост и битови услуги; търговията; здравните, 

учебните, детските и културните заведения; общественото хранене и домашните животни от 

личните стопанства. 

              Оразмеряването е направено таблично. 

              Необходимото средно водно количество ще бъде: 

                        Qср.ден.            77784,00 

              Qср.ден. =    =    = 0,9003 л/сек 

                                          86400                    86400 

              Техническите загуби на вода във водопроводната мрежа се приемат 20% от средното 

денонощно водно количество. 

               Qзаг. = 0,20 х Qср.ден. = 0,20 х 0,9003 = 0,18 л/сек. 

              Максималното денощно водно количество ще бъде: 

                          Qмах.ден.                       163046,00 

              Qмах.ден. =    + Qзаг  =     + 0,18  (л/сек) 

                                          86400                                  86400 
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              Qмах.ден. =  2,07 л/сек  

              Максималното часово водно количество, което се разпределя равномерно по 

водопроводната мрежа ще бъде: 

                          Qмах.час.                      396844,00 

              Qмах.час. =    + Qзаг  =     + 0,18  (л/сек) 

                                          86400                                 86400 

              Qмах.час. =  4,78 л/сек. 

              Противопожарно водно количество  

              Съгласно Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Чл.171 таблица №15 отчитаме за 

с. Нейково: 

1. Брой на едновременните пожари – 1 

2. Разход на вода за един пожар – 5,00л/сек 

3. Общ разход на вода за всички пожари – 5,00л/сек 

4. Разход на вода за главните водопроводни клонове – 5,00л/сек 

5. Разход на вода за второстепенните клонове– 2,50л/сек– като сключена мрежа 

              Тогава необходимото водно количество за задоволяване на максималната часова 

консумация в селището, за което се оразмерява водопроводната мрежа ще бъде: 

              Qор. = Qмах.час.+ Qмах.час.конц. + Qпп = 4,78 + 0,00 + 5,00 = 9,78 л/сек 

              С това оразмерително водно количество се оразмерява водопровода от напорния 

резервоар до първото разклонение на мрежата. 

              Специфичното водно количество ще бъде: 

          Qмах.час. рр             9,78 

              qo =     =     = 0,0011827307(л/сек.m) 

                              LR                    8269,00                                  

              LR  = 8269,00 m – редуцирана дължина на водопроводната мрежа.  

              При определянето на редуцираната дължина на всеки водопроводен участък се 

използува изразът LR = К.L. Kоефициентът К се приема: при двустранно застроени улици К 

= 1; при едностранно застроени улици К = 0,5; при транзитни участъци, от които не се ползва 

вода, К = 0. 

              2.3. ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

              Оразмеряването е направено таблично. 

              2.4. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              При реконструкцията на водопроводните клонове се предвижда монтаж на всички 

видове арматури и фасонни парчета необходими за правилното функциониране на 

водопроводната мрежа. Видът диаметрите и мястото на монтажа им са показани на 

монтажния план (Черт. №2) приложен към проекта. 

              Общите изисквания при доставка на арматурите са: - СЕ сертификат или Сертификат 

за съответствие на продукта. ISO сетрификат за производителя или еквивалент. Писмо за 

гаранцията от производителя. Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора. 

Каталози на български език с техническите данни на продуктите. Ръководство за монтаж и 

експлоатация на продуктите на български език. 

              2.4.1. Спирателни кранове 

              Предвидени са за монтаж спирателни кранове с охранителни гарнитури: СК DN150; 

СК DN125; СК DN100 и СК DN80. 

              Характеристика и изисквания: 
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              Всички отливки трябва да са от сферографитен чугун (GGG 40/50 гладки, без 

дефекти и шупли, с антикорозионна защита /вътрешна и външна/ чрез използване на 

епоксидна смола по флуидна технология, която осигурява минимална дебелина на слоя - 

250м; устойчивост на пробиване по искров метод min 3000 V; устойчивост на удар при 

работа 5 Nm; сцепление  min 12 N/mm², удостоверени чрез замервания, потвърдени от 

независим орган. 

              Работното усилие върху спирателните кранове при отваряне или затваряне не трябва 

да надвишава 200 N. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва да е 

съгласно DIN 3352- част 4 или еквивалентно. 

              Фланците трябва да съответстват за номинално налягане от PN10/16. Фланците 

трябва да бъдат разпробити за PN10/16. Т – образните ключове трябва да са в съотношение 

един (1) на всеки десет (10) крана. 

              Всички арматури да имат необходимите документи, удостоверяващи приложението 

им за питейна вода и да отговарят на стандарт БДС ЕN 1074 или еквивалент. 

              2.4.1.1. Шибърни спирателни кранове: 

              Корпус и капак от ковък чугун, вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; 

скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; 

шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; клин от ковък чугун, изцяло 

гумиран с вулканизиран еластомер (годен за питейна вода) с отводнителен отвор; водач на 

клина от износоустойчива пласмаса; свободен проход, без утаечни канали; от DN 250 mm 

нагоре да има допълнително окачване на винта в 2 неизискващи допълнителна поддръжка 

аксиално-радиални сачмени лагери за леко и без усилие въртене на шпиндела; 

              Монтажни гарнитури - шишове телескопични или с фиксирана дължина -стоманен 

вал на шиша; муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с 

антикорозионна защита; накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка; външен 

защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; вътрешен 

защитен кожух от PEHD; телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от 

нивото на изкопа. 

              Нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие. Тестване при 

минимално натоварване на капака - 200 kN, на тялото - 400 kN. Тегло - 6,5 kg. 

              2.4.1.2 Тротоарни спирателни кранове. 

              На всяко новоположено сградно отклонение се предвижда монтаж на тротоарен 

спирателен със съответен диаметър и монтаж на охранителна гарнитура към него. 

              Характеристика и изисквания 

              С вътрешна резба на вход/изход или с вградени фитинги за полиетиленови тръби; 

корпус и капак от сферографитен чугун, отвътре и отвън с епоксидно прахово покритие или 

от еластомер с пределна здравина 7000 N/cm2., пригоден за полагане в агресивни почви. 

Клин от цветен метал, покрит с гума- еластомер, годна за питейна вода; шпиндел от 

неръждаема стомана; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез 

парафинови пломби; гладък и свободен проход без утаечни канали; неизискващо 

допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко О- пръстена и 

допълнително маншетно уплътнение; 

              Монтажни гарнитури - шишове телескопични или с фиксирана дължина, стоманен 

вал, външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; 

вътрешен защитен кожух от PEHD, резбово присъединяване на монтажната гарнитура 

(шиша) към крана. 

              2.4.2. Противопожарни хидранти 
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              Определяне на броя пожарни хидранти ПХ 70/80 е извършено според изискванията 

на действащата в момента "Наредба № Iз-1971от 29октомври 2009 година за строително - 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Глава единадесета 

”Водоснабдяване за пожарогасене", Раздел I. 

              В настоящата разработка са фиксирани местата на предвидените противопожарни 

хидранти ПХ70/80, като е спазено изискването за минимално разстояние между тях съгласно 

действащата в момента “Наредба № Iз-1971от 29октомври 2009 година за строително - 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Глава единадесета 

"Водоснабдяване за пожарогасене", Раздел I Чл.170(1) т.1. Разстоянието между два съседни 

противопожарни хидранти не надвишава 200м. 

              Всички ПХ, както и фланшовите фасонни парчета към тях са предвидени за налягане 

PN=10 атм. (1,0 МРа). 

              Предвидените противопожарни хидранти са надземни чупещ се тип, съгласно EN 

14384 и EN 14339. Основна тръба от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и 

двукомпонентно покритие. Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Глава 

на хидранта с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на 

полиестерна основа. Шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък 

чугун. Двойно сферично затваряне на пожарния хидрант. Интегриран свободен фланец с 

фланшово уплътнение. Пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дрениращ отвор. 

Възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта. 

Антикорозионна защита на всички части. Възможност за индикация за отворено/затворено 

положение на надземните хидранти. Възможност за поставяне герба на града или логото на 

ВиК дружеството. 

              Противопожарните хидранти трябва да са сертифицирани от местната 

противопожарна служба. Преди доставката на хидрантите трябва да се получи одобрение от 

съответната местна противопожарна служба за хидрантите и хидрантните връзки. 

              Местата на пожарните хидранти и разстоянията между тях са отбелязани в 

ситуацията, надлъжния профил и монтажния план, приложени към проекта. На чертежи №26 

и №27 е показано укрепването на надземен пожарен хидрант. 

              2.4.3 Сградни отклонения 

              Всички сградни отклонения към реконструираните водопроводни клонове са с 

диаметри от Ø25 до Ø63. Тези диаметри полиетиленови тръби се доставят на рулони. 

Отклоненията до Ø63 мм ще се изпълнят, чрез водовземни скоби. На всяко водопроводно 

отклонение се предвижда монтаж на тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура. 

Към основния проект е приложен детайл за изпълнение на тези отклонения за съответни 

диаметри (черт.№ 24). 

              Водовземните скоби са предназначени за монтаж на полиетиленови тръби. Биват 

обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби са за диаметри до DN 63. 

              Водовземните скоби за пробиване под налягане имат преходник за пробиване под 

налягане. Работно налягане до 16 bar. В количествената сметка са предвидении 

полиетиленови електро заваряеми водовземни скоби за монтаж под налягане. Ако се 

предложат метални, то те трябва да отговарят на следните изисквания: Корпус от чугун с 

епоксидно прахово покритие. Гумено уплътнение от еластомер, годен за питейна вода. 

Уплътнението покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с 

полиетиленовата тръба. Концентрични маншетни уплътнения около отворите за свързване. 

Болтове и шайби от неръждаема стомана, За универсалите скоби - седло от сферографитен 

чугун и стоманени ленти от неръждаема стомана с гума за изолация; епоксидно прахово 

покритие на седлото на водовземната скоба. 
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              По искане на Възложителя, всички сградни водопроводни отклонения ще се 

изпълнят до регулационната линия на имотите (границата на имота).  

2.4.4. Пресичане на подземни комуникации 

              Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата 

и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането и са 

отбелязани на надлъжните профили. Преди започване на изкопни работи, строителят трябва 

да провери надеждността на информацията и да получи писмено одобрение от 

собствениците на подземни инфраструктури. 

              В местата на пресичанията на подземни комуникации изкопните работи 

задължително да се извършват на ръка. 

              Строителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време 

на изкопни работи. 

              Към проекта са приложени чертежи за начина, по който трябва да се осъществявт 

тези пресичания (черт. № 29). 

              2.4.5. Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки, тройниците и отклоненията за пожарните хидранти са 

предвидени бетонови опорни блокове, които поемат силите породени от водното налягане и 

движението на водата в тръбите и ги предават върху стените на изкопа. 

              Размерите на бетоновите блокове са в зависимост от диаметъра на тръбите, към 

проекта в част "Графична част" са приложени различните видове опорни блокове. 

Бетоновите блокове се изливат плътно опрени до терена - дъно и стена на изкопа. 

              На монтажния план са обозначени точните места на различните видове опорни 

блокове. Материалът, от който се изграждат блоковете е бетон клас В20. Към проекта са 

приложени чертежи на видовете опорни блокове(черт.28). 

              2.5. Тръби 

              Новопроектираните водопроводи ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби на 

челна заварка. Ще се подменят 10775 метра тръби с диаметри от Ø90РЕHD;  Ø110РЕHD; 

Ø125РЕHD и Ø160РЕHD. 

              Тръбите трябва да се доставят със съответните сертификати. Производителят на 

тръбите трябва да има изпълнени референтни обекти в страни от Европейския съюз, които са 

въведени в експлоатация и да са съпоставими по обем на СМР с инвестиционния проект. 

              Тръбите и фитингите трябва да се съхраняват, полагат и свързват точно според 

инструкциите и препоръките на производителя. Те трябва да издържат на ултравиолетово 

разграждане, да са приложими при всички конвенционални техники на свързване - челно и 

електро заваряване и да притежават сигурност на качеството, тестове и надзор по PAS 1075. 

              Поради спесифичните условия на изграждане на водопроводите, където е възможно 

и почвата е подходящя се позволява да се приложи безизкопно полагане. 

              Изпълнителят трябва да уведоми производителя за климата и условията на работната 

площадка, като съответно трябва да получи неговия съвет за съхранение на пластмасовите 

материали. Препоръките за съхранение трябва да се спазват непрекъснато.. 

              Полиетиленовите тръби до Ø63 се доставят на рулони с дължина до 100 м , а тези с 

диаметър над Ø63PEHD/PN10, като отделни тръби с дължина от 12 м. 

              • Транспорт, товарене, разтоварване и преместване 

              При транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат (каросерии на 

камиони, вагони и т.н.) не трябва да имат грапавини и остри издатини. Тръбите трябва да се 

разполагат така, че да не увисват много извън плоскостта на товарната платформа. За 

предпочитане е разполагането на рулоните в хоризонтална посока. 
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При транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки (снопове) или 

рулони от тръби да не се използват вериги, стоманени въжета, остри стоманени куки и 

метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир между тях и тръбите. 

Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени 

влакна, а под тръбите и отстрани да се подложат подходящи материали за да се избегнат 

повреди от триене. 

              При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре е да се използват 

широки ремъци от синтетични материи за опасване на връзките (сноповете) с тръби и 

рулоните. 

              При товарене и разтоварване на връзки с тръби, закачването им в никакъв случай не 

бива да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка, 

              Ако за товаро-разтоварните работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в 

централната зона с осигурен баланс.  

              В никакъв случай да не се допуска търкаляне или влачене на тръбите по земята. 

              • Складиране 

              При складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите трябва да 

е добре нивелирана и без неравности - например остри камъни. 

              Височината на купчините с тръби нe трябва да надвишава 2 м, за който и да е 

диаметър. 

              За тръби на рулони, положени хоризонтално, височината може да бъде над 2 м. 

              Фасонните парчета обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в насипно 

състояние да се внимава да не се повредят от удари или да сe деформират, вследствие на 

неправилно съхранение. 

              Ако тръбите и фасонните парчета от РЕ ще се съхраняват дълго време без да бъдат 

монтирани, необходимо е те да бъдат складирани в закрити помещения със сравнително 

постоянна температура и защитени от преки слънчеви лъчи. 

              Не е желателно преди монтажа им, тръбите и фасонните парчета да престояват дълго 

време на обекта, изложени на атмосферните влияния и пряка слънчева светлина. 

              Допуска се тръбите и фасонните парчета от РЕ да бъдат под въздействие на преки 

атмосферни влияния и слънчева светлина в рамките само на няколко дни, т.е. нежелателно е 

тръбите да се развозват на обекта дълго време преди монтажа. 

              • Монтаж 

              Монтажът на тръбите и фасонните парчета да се извърши според предписанията и 

схемите дадени в каталозите на фирмите производителки и според указанията на 

специалистите от съответната фирма. 

              При монтажа на водопровода за свързването на тръби и фасонни парчета е 

предвидено свързване на челна заварка. 

              В настоящата разработка е приложен монтажен план за водопроводите, детайли за 

отделни монтажни възли, както и необходимите спесификации за необходимите тръби, 

фасонни части, арматури и др. материали. 

              Полагането и монтажа на полиетиленовите тръби да се извърши от кадри с 

необходимата квалификация, притежаващи съответен документ за правоспособност. 

              По трасето на новоположените водопроводи да се предвиди детекторска лента с 

метална нишка на темето на водопровода, като в краищата се връзва със СК и ТСК със 

съответна дължина и сигнална лента, която се полага на 0,30м под настилката. 

              По отношение на изпитването и дезинфекцията на подменените водопроводи 

смятаме, че на този етап е трудно да предпишем начин за извършването им, тъй катo зависи 

от възможностите на фирмата Изпълнител. 
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              Преобладават участъците от водопроводните клонове, които са с дължини под 100м 

и и малко над 100м. Поради тази причина предлагаме изпитването и дезинфекцията им да се 

решава на обекга според конкретния случай. 

              По- надолу описваме принципно извършването на тези две дейности. 

              • Изпитване на тръбите 

              Всеки изграден водопровод се подлага на хидравлично изпитване за доказване на 

водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните 

части, връзките и другите водопроводни елементи. 

              Водопроводите се изпитват на три етапа: 

              1.предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтиране на 

арматурата (хидранти, предпазни клапи, отдушници); 

              2.изпитване на спад на налягането за определяне на останалото количество въздух 

във водопровода; 

              3.основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след 

завършване на всички СМР за даден участък от водопровода. 

              • Промиване и дезинфекция на тръбопроводи 

              Новоположените водопроводни участъци от мрежата се въвеждат в експлоатация 

само след надеждната им дезинфекция и промиване. 

              За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните съоръжения, вида на 

използвания дезинфектант, концентрацията и контактното време, за необходимостта от 

неутрализация на отпадъчния дезинфекционен разтвор и за начина на извършването й е 

разработена инструкция при следните изисквания. 

              -При извършване на дезинфекцията водопроводите да се разделят на участъци, 

когато това е необходимо. 

              -Химичните вещества за дезинфекция на водоснабдителните системи да се използват 

при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването (M3) за употреба на 

реагенти за контакт с питейна вода и в съответствие с действащите български стандарти. 

              -При избора на дезинфектант да се отчита неговото вредно въздействие върху 

персонала и околната среда, контактното време, pH на водата и себестойността. 

              -Минималното време за контакт да се определя в зависимост от диаметъра и 

дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени 

тръбите, и условията на полагане. 

              Използвани реагенти за дезинфекция 

              Най- често за тази цел се използва хлор и хлорни съединения. 

              Течният хлор съдържа 99,5% наличен хлор и се съхранява в цистерни, бутилки или 

варели под налягане 1МРа/м2. 

              Течен хлор може да се използва само: 

              -в комбинация с подходящ газов хлоратор и ежектор за да се получи контролирано 

подаване на високо концентриран разтвор във водата , която трябва да се хлорира. 

              -под пряко ръководство на квалифициран специалист, запознат с физиологичните, 

химичните и физични качества на течния хлор, обучен и снабден с подходящи средства за 

отстраняване на всяка възможна авария. 

              -при съблюдаване на всички мерки за предпазване на обслужващия персонал и 

населението. 

              Натриевият хипохлорид съдържа 25% белина или 90% активен хлор и се съхранява 

в стъклени или пластмасови съдове с обем до 50dm3 

              Калциевият хипохлорид - хлорна вар, във вид на бял до слабо сив прах и се 

произвежда в три качества в зависимост от съдържанието на активен хлор. 
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              Препоръчваме дезинфекцията на водопроводите да се извърши с хлор. 

              Преди провеждане на дезинфекцията на водопроводите трябва да се обърне 

внимание за предпазване от замърсяване на тръбите и фасонните парчета при 

транспортирането и полагането им. До полагането им тръбите трябва да бъдат затворени от 

двата края, фасонните части да се съхраняват в специални опаковки и преди да се монтират 

да се почистят с 3 - 5% ен хлорен разтвор. 

              Технология за провеждане на дезинфекция на водопровода 

              След полагането на новия водопровод се провежда механично почистване и 

промиване с чиста вода (със скорост не по- малка от 0,6м/с), за отстраняване на всички 

вещества попаднали по време на полагането на водопровода. Междувременно трябва да се 

определят местата на изпускане, съобразени с местните особености, с представители на 

фирма ВиК и представители на всички заинтересовани инстанции (РИОСВ). 

              Дължината на участъка за дезинфекция трябва да бъде по-голяма от 200м., там 

където има възможност. 

              Местата за въвеждане на дезинфекционния разтвор, както за вземане на проби за 

анализ се уточняват в периода на строителството и се съгласуват от РИОСВ. 

              При провеждане на дезинфекцията трябва да бъдат затворени всички спирателни 

кранове на отклоненията от него (други водопроводи и сградни отклонения) 

              След промиване на водопровода започва запълването му с питейна вода с постоянна 

скорост към която се прибавя непрекъснато определено количество хлор за получаване на 

хлорна вода с концентрация 50мг/ л. активен хлор. Пълненето продължава до регистрация в 

крайния участък на активен хлор с концентрация минимум 20мг/л. 

              След 24 часов престой на хлорната вода в тръбопровода, през което време става 

задействане на всички кранове и арматури в третирания участък за тяхното дезинфекциране, 

се взема проба за анализ (минимално съдържание на остатъчен хлор 10мг/л ). Провежда се 

промиване на водопровода с питейна вода до изчезване на миризмата на хлор и достигане 

качествата на питейна вода и се вземат проби за микробиологичен анализ. 

              При големи диаметри над Ø200 е подходящо използване на метода на “буталото 

(дезинфекция с повишена доза хлор), който се извършва по следния начин: 

              На разстояние на около 3 метра от мястото на подаване на вода за запълване на 

водопровода се подава хлор с постоянна скорост, с помощта на хлорапарат, така че във 

водата да се получи остатъчен хлор не по-малко от 100мг/л. 

              За проверка се извършва измерване на концентрацията на хлор през интервали от 

време съгласувани от представител на РИОСВ в зависимост от условията на обекта. Хлорът 

трябва да се подава непрекъснато и то за достатъчно дълъг период от време, така че да се 

образува стълб или “бутало” от хлорирана вода, която движейки се във водопровода да 

действа на вътрешната му повърхност с концентрация минимум 100мг/л. най-малко за 3 часа. 

Трябва да се следи съдържанието на остатъчния хлор и ако то спадне под 50мг/л, 

хлориращото устройство трябва да се премести в началото на “буталото", така че да се 

възстанови първоначалната доза от 100мг/л. 

              • Контрол и съдържание на хлор във водата 

              Дезинфекцията с хлор се извършва задължително в присъствието на квалифицирано 

лице - химик, който извършва непрекъснат контрол за съдържанието на хлор във водата. 

              -определяне на хпоропоглъщаемостта на водата, която ще се използва. 

              -приготвяне и дозиране на необходимите хлорни разтвори. 

              -контролиране съдържанието на активен хлор на разстояние Зм. от мястото на 

подаване и на предварително определените участъци съгласувани с РИОВС по дължина на 

дезифекцирания водопровод (40мг/л или 100мг/л. в зависимост от диаметъра). 
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              -контролиране на остатъчен активен хлор в края на участъка на водопровода преди 

изолирането му за осъществяване на необходимия време престой (20мг/л) 

              -контрол на съдържанието на остатъчен хлор след дезинфекцията на водопровода, за 

определяне необходимото количество реагент за дехлориране. 

              -контрол на съдържанието на остатъчен активен хлор преди заустване във 

водоприемници или канализацията (максимално 2мг/л). 

              • Микробиологичен контрол на провежданата дезинфекция. 

              За успешно проведена дезинфекция се смята тази, при която резултатите от 

микробиологичните изследвания са добри. 

              -при получаване на резултати отговарящи на изискванията на Наредба №9 от 2001 

год за качествата на водата, предназначена за питейно - битови цели след период от 24 часа, 

дезинфекцията се смята за успешна. 

              -При незадоволителни резултати, дезинфекцията се провежда до получаване на 

такива отговарящи на стандартите. 

              -След приключване на дезинфекцията с добри резултати се съставя акт, в който се 

вписват: доза на употребения реагент (хлор), времепрестой на хлорната вода във 

водопровода, доза остатъчен активен хлор, време за промиване и резултатите от 

микробиологичното изследване. 

              -Въз основа на вписаните в акта данни, РИОСВ дава заключение за възможността за 

пускане на водопровода в експлоатация най-малко след 24 часа. 

              • Заустване на отпадните води от дезинфекция на водопровода 

              След определения време престой, водата съдържаща висока концентрация на 

активен хлор, трябва да бъде промита от водопровода докато замерванията покажат, че 

концентрацията на изпусканата вода не е по-висока от приетите за водоснабдяването норма 

(0,3 - 0,5мг/л). 

              Когато има опасност за изпускане на силно хлорирана вода и има опасност от 

замърсяване на околнато среда е необходимо да се извърши дехлориране. 

              -Дехлорирането се извършва с помощта на реагенти: серен двуокис, натриев сулфат 

или натриев тиосулфат. 

              -количеството на реагента е в зависимост от количеството на остатъчния активен 

хлор във водата. 

              При третиране на отпадъчните води от дезинфекция на водопроводите се 

контролират следните параметри: 

       - съдържание на остатъчен хлор във водата 

       - концентрация на реагентните разтвори 

       - остатъчно количество реагент 

       - РН на третираната вода 

       -Съдържание на токсични и други представляващи опасност за водоприемниците 

вещества. 

              • Техника на безопасност 

              Дезинфекцията на питейни водопроводи при използване на хлор се провежда 

задължително в присъствието на квалифицирано лице - химик, обучен да работи с отровни 

газове и да се справя в аварийни ситуации. 

              -да се спазват всички нормативни документи отнасящи се до техника на 

безопасността и охрана на труда при полагане и ремонт на водопроводи, както и при работа с 

отровни вещества. 

              - забранява се пушенето по време на дезинфекция. 
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              Задължително е ползването на специално облекло и оборудване по време на 

дезинфекция на водопровода (комбинизон, гумени ботуши, гумени ръкавици). 

              2.6. Земни работи по водопровода 

              Преди започване на изкопните работи и строителство на отделните водопроводни 

участъци се извършва подготовка на трасето: 

         • Изрязване и почистване на трайната настилка с ширина равна на ширината на 

траншейния изкоп, показан на напречния профил 

         • Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст 

         • Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и други 

         • Подготовка на полосата, върху която ще се извършва строителството на водопровода - 

подвоз на полиетиленовите тръби, строителните материали, както и на машините, с които ще 

се извършат изкопните работи, заварките и полагането на тръбите. 

              След приключване подготовката на трасето се извършват изкопните работи по 

съответния участък от водопровода - прокопава се траншеята, в която ще се полагат тръбите. 

              Размерите на траншеята за полагане на тръбите са следните: 

         • ширина дъно изкоп - D+0.60 м 

              След оформяне на траншеята и подложката се полага и изпитва водопровода. 

              Обръщаме внимание, че минималното препоръчително покритие над темето на 

полиетиленовите тръби е 1,50 м. 

              По трасето на новоположените водопроводи да се предвиди детекторна лента с 

метална нишка на темето на водопровода, като в краищата се връзва със СК и ТСК със 

съответна дължина и сигнална лента, която се полага на 0,30м под настилката. 

              Изпитаният водопровод се засипва с речен пясък на пластове от 15+-20см, които се 

трамбоват до достигане на обемна плътност у = 1,9 т/м3. Такава засипка се прави до 20 см 

над темето на тръбата. 

              Останалата част от траншеята се запълва механизирано с камена фракция 

(нестандартна баластра). Препоръчваме в участъците на уличната мрежа засипването на 

останалата част от траншеята да се изпълни с баластра. 

              При извършване на земните работи по водопровода трябва стриктно да се спазват 

изискванията на ПИПСМР раздел I. 

              След приключване на строителството, структурата на участъците с трайна настилка 

трябва да бъде възстановена като първоначалната. 

              2.7. Техника на безопасност 

              При изграждането на водопровода и на съоръженията по него, освен общите мерки 

за безопасност на труда, дадени след настоящата обяснителна записка, да се спазват 

изискванията и на следните нормативни документи: 

         - Временни правила и норми по техника на безопасност при строително-монтажните 

работи - 1987 г. 

         -Правилник за контрол на повдигателни уредби 

         -Правилник за безопасност при товаро-разтоварни работи. 

3. Организационен план  

3.1. Ограничителни условия по ПБЗ  

 Местоположението и характера на обекта налагат строго специфична организация 

на изпълнение, а от там и на ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се 

спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, 
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т.3 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за 

Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), за етапа на изпълнение, да бъде 

определен Консултант – надзорник, който да определи правоспособно физическо лице 

от състава си, което ще има права и задължения на Координатор. Назначеният КБЗ 

изпълнява всички функции, предвидени в Наредба № 2 на ЗБУТ.   

 Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаване на 

безопасността при строителството, монтажа и експлоатацията на обекта, а така също и 

предотвратяването на аварийни ситуации. 

3.2.1 Подготовка на строителната площадка 

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните операции е необходимо 

да се извърши следната подготовка: 

 Уточняване на кадастъра на подземните комуникации в т.ч. телефонни и телеграфни 

кабели, електрически кабели и други. 

 При извършването на изкопни работи в близост до електропровод да се изключи 

напрежението в него. 

    Ограждане на площадката и поставяне на необходимите табели съгласно 

изискванията и светлинна сигнализация за тъмната част на денонощието 

Фирмата - изпълнител е длъжна да осигури вода за питейно – битовите нужди на 

работниците, като местата да бъдат означени с “Вода за пиене”. 

Предвид характера и обема на строителство на обекта за канцелария на техническия 

ръководител и за съблекални на работниците са предвидени преместваеми строителни 

фургони. Последните ще се поставят на предварително определени места в непосредствена 

близост до местоработата 

Оборудваната обектова аптечка ще се намира в канцеларията на техническия 

ръководител. Задължително се монтира оборудвано противопожарно табло. 

Предвиждат се временни химически тоалетни. 

В непосредствена близост до местоработата ще се организират и места за складиране 

на тръбите и другите строителни материали, необходими за осигуряване на непрекъснатото 

протичане на строително-монтажните работи. 

Направа на временни пътища не се предвижда.  
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Техническият ръководител ще следи за изпълнението на графика и осигуряването на 

работен фронт на всички групи, участващи в строителния процес. 

Освен инструктажите по Наредба № РД -07-2 за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на  труд, техническият ръководител ще 

обхожда минимум по един път дневно работните места на групите и ще провежда 

производствени инструктажи по ЗБУТ според установената от него необходимост.  

3.2.2 Технология на изпълнение на СМР. 

Основните строително - монтажни работи, които ще се извършват са:  

- Земни работи 

Трасетата, диаметрите, вида на тръбите и съоръженията по трасето, предвидени за 

изпълнение в инвестиционния проект са дадени в чертежите към съответните части на 

проекта.  

Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното 

разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на тръбопровода. Дъното 

на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Тръбите се полагат върху 

уплътнена земна основа с дебелина 10 см. След това се полага обратна засипка. 

Трамбоването на насипа около тръбата е с ръчни трамбовки на пластове. 

В съответствие с изискванията на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи – Член 285 ал. 3 непосредствено над 

тръбопровода е предвидено полагането на детекторна лента. Освен това на дълбочина 50 см 

в изкопа се полага сигнална лента в съответствие Наредба 8 за Правила и норми за 

разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – Член 6 ал. 4.  

Окончателното засипване се извършва по традиционния способ – механизирано до 

кота основа на уличната настилка. След това се предвижда възстановяване на уличната 

настилка.  

- Транспорт и складиране на тръбите 

Транспортът на тръбите се извършва с подходящи транпортни средства. Товаренето и 

разтоварването от транспортните средства и преместването могат да се извършват с кран или 

багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние 

най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. 

 Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни. Да 

се избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете не трябва да надвишава 2,00 м 

независимо от диаметъра на тръбите. 

- Полагане на тръбопровода по трасето 
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 Тръбите и фасонните части трябва да се разполагат по продължение на трасето, без да 

бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и се означават местата на 

фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части се нареждат близо до изкопа, 

като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на 

фасонните части да отговарят на проекта. В случай на полагане на тръбопровода на места с 

автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10 - 15 броя (120 - 180 м), така че да 

могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. 

Връзки между тръби, тръби и фитинги 

 В инвестиционният проект за обекта връзките се осъществяват  чрез челна заварка. 

Този метод се прилага за свързване между тръби, тръби и фитинги. Челната заварка се 

извършва с помощта на термоелементи, състоящи се от плочи от неръждаема стомана, или 

алуминиеви сплави, облицовани във фолио от ПТФЕ (тефлон), и стъклопласти или с 

антиадхезионни покрития. Тези елементи се нагряват с електрически съпротивления, с 

автоматично регулиране на температурата. 

 Муфите са изработени така, че да бъдат подготвени за челна заварка с гарантиране на 

съвпадане на плоскостта от уреди за отрязване, които могат да бъдат ръчни или електрически 

(за по-големите диаметри и дебелини). Последните трябва да имат умерени скорости на 

рязане, за да се избегне прегряване на материала. Така подготвените заваръчни краища не 

трябва да бъдат пипани с ръце или замърсявани. В случай, че това стане по някаква причина, 

преди заварката да бъдат обезмаслявани чрез хлор съдържащи разтворители. 

 Двете части за заваряване се позиционират и фиксират с два ботуша, свързани с обща 

система, която позволява да бъдат приближени една към друга, и която дава контролирано 

притискашо усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се поставя между 

краищата и те се притискат към него. Материалът преминава в пластично състояние и 

формира лека издутина. В предвидено време термоелементът се изважда и двете главини се 

притискат една в друга, докато материалът не се втвърди. Заваръчният шев не трябва да се 

мърда преди заварката да се охлади до температура около 60
о
 С.  

За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи 

усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван. 

Съединение със свободен фланец и опорен щуцер 

 Такъв тип съединение може да се изпълни и между тръби от различен материал и 

фасонни части. Реализира се чрез плъзгащи фланци, нанизани върху заварения щуцер. 

Фланците могат да бъдат от въглеродни стомани или от всякакъв друг подходящ материал. 

 Нанизва се свободният фланец върху края на тръбата. 

 Затваря се щуцерът към тръбата, по начина в т. "Челна заварка" 

 Поставя се еластичната гарнитура в съответния канал на щуцера. 

 Свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст. 
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Полагане на тръбопроводите в изкопа 

 Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода се преглеждат 

внимателно, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че при 

транспортирането и в товаро-разтоварните работи не са повредени. За тази цел се почистват 

от прах и кал. 

 Проверява се дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или чужди тела. 

За избягване на това е добре да се затапват предварително несвързаните части. След като е 

извършено свързването на тръбите и фасонните части, според предните инструкции, се 

пристъпва към оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, 

разположени по протежение на трасето, така че да се постигне плавно  спускане на 

тръбопровода, без той да търпи удари, притискане, деформиране. 

 За тръби с малък диаметър и плитък канал е възможно ръчно полагане. Евентуалната 

апаратура, включена в тръбопровода, не трябва да упражнява никакви въздействия върху 

тръбите. 

Приемане и изпитване на тръбопроводите 

 Изпитването на водопроводната мрежа и съоръженията към нея се извършва 

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи. Изпитването е по хидравличен начин за доказване на 

водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на 

изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания. Изпитването на 

водопроводната мрежа се извършва на участъци, като преди изпитването се укрепват глухите 

фланци и други временно монтирани фасонни части. 

По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането 

на: 

 Трасетата на тръбопроводите и съоръженията 

 Изкопните работи  

 Подземните части на съоръженията 

Приемането на тръбопроводите  става след : 

 Преглеждане на двустранните актове 

 Щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи. 

 Изпитване на якост и водоплътност 

 В резултат от изпитването се съставя констативен акт, като за всеки изпитван и приет 

участък се изготвят точен екзекутивен, ситуационен и монтажен план и други данни. 

Засипването на колекторите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното 

засипване се приема с акт. 
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3.3 Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи 

3.3.1 Класифициране на опасностите  

 Падане от височина – при втори и трети  етап 

 Удар от падащи предмети – при втори и трети  етап 

 Неправилно стъпване и удряне – при всички етапи 

 Пресилване – при всички етапи 

 Други опасности – при всички етапи 

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и 

технологични мероприятия, които трябва да се предприемат и контролират, без да се счита, 

че те са напълно достатъчни. 

3.3.2 Инструкции по безопасност и здраве 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска, Координаторът изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция се поставя на видно място в обсега на площадката. 

Инструкциите се актуализират при всяка промяна. Съдържанието на инструкциите по 

безопасност и здраве е указано подробно в Наредба № 2 от 22 март 2004 год. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (Приложение 1).  

При извършване на земни работи 

Забранява се работата по изкопи по неукрепени откоси . 

Забранява се подкопаването на изкопи и складиране на материали в зоната на 

призмата на срутването . 

Слизането и излизането от изкопите да се извършва по специално поставени и добре 

закрепени сълби. Материалите за кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа. 

Демонтажа на укрепването на изкопите става под ръководството на техническия 

ръководител . 

Преди започване на изкопните работи е необходимо да бъдат маркирани всички 

подземни комуникации . 

Монтажни работи  

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед 

отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните 

инструменти и приспособления  
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Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и 

геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното 

изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по 

съвместен график. 

При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи 

се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за 

работещитRkе или за оборудването. 

Забранява се  престоя на хора под повдигнати за монтиране елементи, конструкции, 

кофражи и др. 

Не се допуска пребиваването на работещи на хоризонтален конструктивен елемент, 

над който се извършват преместване, монтаж или укрепване на елементи, конструкции или 

оборудване. 

Работи с ел. инструменти  

До работа с ел. инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници. За 

изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено 

техническо лице. След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително 

да се изключват и прибират. 

Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за 

правоспособност. 

3.3.3 Задължителни мероприятия за ЗБУТ  

- Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци 

- На обекта да се оборудва противопожарно табло 

- На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали 

- В района на строителната площадка да не се допускат външни лица 

- Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 

средства и предпазни устройства 

- Строителните фирми да спазват: 

Правилник по безопасността на труда при СМР 

Правилник за извършване и приемане на СМР 

Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварните работи 

Наредба № 3 за ползване на преносими стълби 

Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд и др. 
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Обосновка на необходимостта от проекта  

Съществуващата водопроводна мрежа за питейна вода, изградена от етернитови 

тръби, както и честите аварии по тях са причина за влошеното качество на питейното 

водоснабдяване.  

Това поражда необходимостта от реконструкция на остарялата водопроводна мрежа в 

населеното място.  

Реализацията на проекта за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Нейково, община Котел“, ще позволи да се намали здравния риск за 

населението и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда 

в района като цяло.  

Не на последно място, този проект ще има и значим социален ефект – подобряване 

условията на живот на жителите в населеното място в съответствие със съвременните 

изисквания и европейски стандарти. 



 
 
 
 

Техническа спецификация Страница 52 
 

KOTEL 
MUNICIPALITY 

 

ОБЩИНА  
КОТЕЛ 

 

Приложение № 2.3. 

Обособена позиция 3: „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов 

напорен резервоар с. Тича, община Котел“ 

Строежът е I категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1б от ЗУТ и издаденото Разрешение за 

строеж.  

ОСНОВНА ЦЕЛ: С инвестиционния проект за обекта се цели да се реконструира външната 

водоснабдителна мрежа на с. Тича. 

 1. ОБЩА ЧАСТ: 

1.2. Съществуваща водоснабдителна инфраструктура на село Тича 

              Строителството на Външната водопроводна мрежа е започнало преди 50 години, 

като е изпълнена изцяло с азбестоциментови тръби Ф60. Съществуващия водопровод е 

амортизирал с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.  

              В момента село Тича се водоснабдява от напорен резервоар с обем V = 120м³. 

              обем на съществуващия резервоар –  120 м3 

              кота терен – 378,50  

              кота водно ниво – 378,00 

              кота хранителна тръба – 374,50 

              Нарасналия брой на консуматорите на с. Тича, съгласно проекта за Вътрешната 

водопроводна мрежа, създава необходимост от по-голям денонощен изравнител и 

реконструкция на външната водоснабдителна мрежа за осигуряване на необходимото средно 

денонощно водно количество от изворите.  

2. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ   

2.1. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР. 

              Съгласно заданието за проетиране е предвидено да се изгради нов водоем 

непосредствено до съществуващия в общински имоти №351 и №384 по плана за 

земеразделяне. 

              След направените проучвания за обекта се стига до следното решение: 

- водоема да се изгради монолитно със стоманобетонова конструкция, вкопан 

- разположен непосредствено до съществуващия – вход от изток 

- да се предвиди противопожарен запас 

                   В. Определяне на необходимия обем на резервоара 

    1. Изходни данни 

Данни за консуматорите на питейна вода: 

7. Население  - 1500 жителя 

8. Прираст на година – 5 жителя 

9. Едър добитък в лични стопанства     – 300 броя 

10. Едър добитък във ферми                    – 180 броя  

11. дребен добитък – кози, овце и свине – 770 броя 

12. Птици                                                    – 500 броя 
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13. Предприятие за дърводобив             –  1,20 л/сек 

 

                2. Определяне на необходимите водни количества 

              Необходимото средно водно количество ще бъде: 

                        Qср.ден.               378150 

              Qср.ден. =    =    = 4,38 л/сек 

                                          86400                    86400 

              Загубите във водопроводната мрежа се приемат 20% от средното денонощно водно 

количество. 

               Qзаг. = 0,20 х Qср.ден. = 0,20 х 4,38 = 0,88 л/сек. 

              Максималното денощно водно количество ще бъде: 

                          Qмах.ден.                       734032,00 

              Qмах.ден. =    + Qзаг  =     + 0,88  (л/сек) 

                                          86400                                  86400 

              Qмах.ден. =  9,38 л/сек = 811,00 м3/ден 

 

              Противопожарно водно количество  

              Съгласно Наредба №2 “Противопожарни строително технически норми” Чл.588(1) 

таблица №54 отчитаме за с. Тича: 

6. Брой на едновременните пожари – 1 

7. Разход на вода за един пожар – 5,00л/сек 

8. Общ разход на вода за всички пожари – 5,00л/сек 

9. Разход на вода за главните водопроводни клонове – 5,00л/сек 

10. Разход на вода за второстепенните клонове– 2,50л/сек– като сключена мрежа 

 

              3. Противпожарен запас – Vпп=54,00м3 (1бр.пожар x 5,00 л/с с времетраене 3 часа) 

– съгл.чл.588,ал.1,табл.54 и чл.597,ал.1 от Наредба № 2 ППСТН 

              4. Определяне обема на резервоара 

– необходим обем за питейно-битово водоснабдявне – съгл. Чл.172,ал.3, таблица 8 на 

Наредба №2 за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи от 2005г се приема 35% от Qмакс.ден. 

Vбит. =811,00 x 35% = 285,00 м3 

– общ обем на водоема, вкл. протовопожарен запас Vоб=285,00 + 54,00=339 м3  

      Приемам обем на водоема 400,00 м3 

              5. Определяне размерите на резервоара 

– ширина на една камера  – Вкам = 9,00 м 

– дължина на водоема      -  Lвод. =13,00 м 

– височина на водното ниво – Hвод =3,50 м 

– общ обем на резервоара – Vрез=9,00 x 13,00 x 3,50 = 409,50 м3 

– височина на ПП запас – Hпп=0,52 м 

 

              6. Характерни коти на резервоара: 

– кота терен – 378,50 

– кота на водно ниво – 378,00 
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– кота вливна тръба – 378,30 

– кота хранителна тръба –374,50 

 

Конструкция, тръби и арматури 

              1) конструктивни особености 

              Водоемът ще има две обособени камери – „суха” камера, в която ще се монтират 

спирателни и регулиращи арматури и „мокра” камера, в която ще се съхранява питейната 

вода. ”Мократа” камера ще се раздели на две самостоятелни отделения с бетонова стена и те 

работят независимо едно от друго. Във всяко отделение ще се изпълни преградна стена за 

подобряване на циркулацията на водата. При смукателните цедки на хранитерлната система 

и в двете отделения ще се оформи дремажна ямка, на дъното на която ще се монтират 

тръбите на изпразнителната система. В „сухата” камера също ще се изгради дренажна ямка 

за събиране на конденза от тръбите, както и изпусната при ремонтни работи вода.  

              Отвеждането ще стане в дренаж от едър камък с размери 80/80/80 см на 3,00 м от 

резервоара. 

              Входът на водоема е през „сухата” камера, където ще се монтира стоманена 

херметична врата изработена по БДС 9337-72. За наблюдение на отделенията ще се монтират 

два броя метални врати. Пасарелката ще се обезопаси с метални парапети. Ще се монтира 

стоманена стълба за слизане до арматурите на хранителната и изпразнителнат система. 

              След приключване н всички СМР предвидении по част „конструктивна” водоема ще 

се насипе 0,70 м над плочата със земна почва за топлоизолация. 

              Материалите необходими за изготвяне на бетоновата смес трябва да отговарят на: 

– цимент по БДС 27-74 

– чакъл– БДС 169-74 

– трошен камък – БДС 170-74 

– пясък – БДС 171-74 

– вода – БДС 638-74 

              Бетоновата смес задължително да се приготвя с пластификатор. 

              2)  изпитване на водонепропускливост 

              Изпитването се осъществява при незасипано състояние на резервоара и след като 

бетона е достигнал проектната си яркост. 

              Резервоарът се пълни с вода до проектната кота. Към отчитане на загубите на вода се 

пристъпва не по-рано от пет денонощия след напълването. Съоръжението се приема за 

издържало изпитването, ако загубите на вода за денонощие не надвишават 3 литра на 1 м2 от 

мократа площ и ако през стените не се получава струене на вода, няма изтичане през фугите 

и основата не е овлажнена. Допуска се само потъмняване на отделни места по намокрената 

повърхност. 

              3)  вливна система 

              Водата доставена от напорния водопровод се подава към отделения по две 

самостоятелни връзки от стоманени тръби с диаметър Ф108мм, всяка е със спирателен кран 

Dy100мм и може да бъде изключвана. При влизането в отделенията на „мократа” камера с 

тръбна връзка водата ще се подава в най-отдалеченото отделение. 

              Връзката с предвидения за изграждане нов външен водопровод ще стане пред сухата 

камера с фланци. 

              4)  хранителна система 

              Подаването на водата в гравитачния водопровод към селото ще стане от двете 

отделения независимо едно от друго. На всяко отклонение, изпълнени от стоманени тръби 
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Ф219мм, ще се монтира смукателна цедка и спирателен кран Dy200мм. Двете се обединяват 

преди излизане от „сухата” камера. За запазване на предвидения противопожарен резерв ще 

се изпълни байпас, който се изключва с монтирания спирателен кран. За да се предотврати 

сифонно действие на системата, в най-горната част на байпаса ще се монтира поцинкована 

тръба ¾, която ще се изведе на 0,50м над водното ниво.                                                                                                            

              Предвидено е директно свързване на вливната със хранителната система, което може 

да се наложи при ремонт или по експлатационни причини. На връзката е предвиден 

спирателен кран Dy100мм, който при нормална работа е затворен. 

              Свързването на новата хранителна тръба със старата ще стане непосредствено до 

новия резервоар. 

              5) преливно-изпразнителна система 

              В случай, че подадената вода не може да се регулира, за да се поддържа неизменно 

водното ниво е предвидено да се изпълни преливна тръба Ф219-стомана, която отвежда 

излишната вода извън резервоара. Приемният отвор ще се оформи като фуния и може да 

бъде изпълнен от стандартни фасонни части или от преход по номенклатура. 

              Заустването на преливната тръба ще стане на склона със заскаляване на изходното 

съоръжение. 

              За изпразване на отделенията при ремонт или при експлоатационни мероприятия е 

предвидено да се изпълни изпразнителни тръби Ф108мм – стоманени за всяко отделение 

самостоятелно. В „сухата” камера на изпразнителите ще се монтират спирателни кранове 

Dy100мм, като след тях ще се включат в преливната система. 

              6) вентилация на резервоара 

              Предвидените вентилационни комини са по БДС 6292-73 с диаметър Ф150мм /един 

комин обслужва площ 40-50 м2/ и ще се монтират за всяко отделение на „мократа” камера – 

2 броя, и един за „сухата” камера, който може да бъде подменен със стенен вентиллационен 

отвор от подветрената страна. 

2.2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВЪНШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА. 

i. КАПТАЖ  ИЗВОРИ 

              От направените проучвания е установено, че изворите са съсредоточени възходящи. 

Водата от тези извори изтича от скални пукнатини. При реконструкция на съществуващите 

каптажи, нивото на водата в каптажа не трябва да се повдига по-високо от нивото на извора 

преди каптирането му. За отделяне на песъчинките носени от водата се предвижда утаителна 

камера, която периодично се промива чрез преливноизпразнителната система на каптажа. За 

вентилация на каптажа е предвиден вентилационен отвор.    

 

ii. СЪОРЪЖЕНИЯ И АРМАТУРИ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ 

              а/ Събирателна шахта. 

              В събирателната шахта по гравитационен път се обединяват водите от трите 

водоизточника. Входът на събирателната шахта и вентилационния отвор са над сухата 

камера, като влизането е странично, чрез плътно затваряща се метална врата. В сухата 

камера ще се монтират спирателни кранове на хранителната  и изпразнителната тръба, която 

завършва в близкото дере с предпазна клапа в края. 

              б/ Облекчителна шахта. 

              Предвидени са за изграждане два броя облекчителни шахти по трасето на външния 

водопровод, в участъка от събирателната шахта до напорния резервоар на с. Тича.  Тяхното 
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предназначение е за прекъсване на напора, когато превишава условното налягане, за което са 

предвидени тръбите. Конструкцията е същата както събирателната шахта. 

              в/ Шахта за изпразнител. 

              Предназначението и е за изпразване на водопровода, когато се налага извършване на 

ремонт или изпускане на утайките. Предвидени са в най-ниските места. В шахтата се 

монтира тройник със спирателен кран и отклонение с тръби D90, които се заустват в 

близкото дере с предпазна клапа в края.  

              г/ Шахта за въздушник. 

              В местата където наклонът на външният водопровод от възходящ преминава в 

низходящ, при напълване и нормална работа се събира въздух, който образува въздушна 

възглавница. Въздушната възглавница намалява проводимостта, а при определени условия 

предизвиква хидравлични удари. За тези места съм предвидил направа на шахти в които ще 

се монтират автоматични въздушници на фирма “hawle”. При наличие на въздух във 

водопровода въздушника осигурява неговото изпускане и обратно при авария или изпускане 

на водата от даде участък се подава въздух за да не възникне вакуум. Предвидено е 

монтирането им да става на водопровода с тройник и спирателен кран.     

              д/ Опорни блокове 

              В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са 

предвидени бетонови блокове, които поемат статичните и динамичните усилия от водното 

налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при наклон на терена по-голям от 30º по 

представения детайл и на разстояние еди от друг съгласно ситуацията.        

              е/ Пресичане на кабели 

              По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

водопроводи, е възможно да пресичат различни видове кабели  високо и ниско напрежение, 

както и телефонни кабели. 

              За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 

задължително да се извършват на ръка. (Укрепването е показано на чертеж №29). 

                   В. Земни работи по водопроводите 

              Преди започване на изкопните работи задължително трябва да се извикат 

компетентни представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и 

съоръжения, за окончателно уточняване местоположението на съществуващите подземни 

проводи и съоръжения. 

              В така изготвените количествени сметки е предвидено изкопните работи да се 

извършват  в меко скални почви до средно скални почви - според инженерно геоложки 

проучвания за района.  

              Изкопаната излишна земна маса и строителни отпадъци да се извозват на депо, 

указано от Общинските власти. 

              По цялата дължина на проектираните водопроводни участъци е предвидена пясъчна 

подложка – 10 см. под самата ПЕВП тръба и 10 см. от страни и над тръбата. Целта е да не 

бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на 

изкопа. Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на 

тръбите спрямо статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението и е абсолютно 

задължително. 

              На местата, в които са предвидени фланшови съединения или заварки под тръбите 

трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 0,80 м.,  дълбочина 0,25м. и ширина според 

ширината на траншеята. Ямките да се изкопават непосредствено преди полагането на 

тръбите. 
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              След оформяне на траншеята и подложката се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 

извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. 

              Останалата част от траншеята се засипва механизирано с  материал от изкопа. 

Предвидено е механично валиране на материала. 

                   Г. Тръби – полиетиленови с висока плътност 

            Доставените тръби ПЕВП задължително да отговарят на западно европейските 

стандарти  – DIN; BS; FS или еквивалентни на тях и да притежават сертификат за 

качество по ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването. 

                   Д. Изпитания 

              Пробата се разбира и отнесена към съответните съединения, дъги, тройници, 

отклонения и намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, 

обезвъздушители и т.н. 

              Работната хидравлична проба на тръби от ПЕВП се извършва на трактове с 

подходяща дължина. 

              Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа 

чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити 

съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на 

хидравлична проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално изместване 

на тръбите, подложени на налягане. 

              Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на тракта, 

където се инсталира манометърът. 

              Много се внимава да бъдат оставени напълно отворени вентилите и 

обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията. 

              След запълването на тракта с вода по указания начин, започва повишаване на 

налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1 кгс/см2 на минута до 

постигане на работното налягане. 

              Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на 

съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия 

тръбопровод. 

              Проба през първия час (предварителна – индикативна). 

              Повишава се налягането до стойността на изпитание (1,5 пъти номиналното) и 

системата се изолира от помпата за период от един час; в случай на пад на налягането, се 

измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за пробата. 

              Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следната 

формула: 0,125 л. за всеки км., за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния диаметър. 

              12 – часова проба. 
              След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се извършва 

настройване като се оставя трактът в продължение на 12 часа при пробното налягане (1,5 пъти 

номиналното), 

              След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството вода за 

постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по 

предходната формула, отнесено за 12 часа. 

              Само в този случай пробата може да се счита за успешна. 

                   Е. Промивка и дезинфекция    

            След полагането и изпитването на тръбопроводите задължително да се извърши 

промивка и дезинфекция на същите. 
              Преди пускане на водопровода в експлоатация се извършва промивка на тръбопровода 

(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт. 
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              За промивка да се използва технически чиста вода. Схемата за промиване трябва да 

позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата 

на подаващия и обратния тръбопровод. В отворените системи на водоснабдяването, крайната 

промивка се извършва с питейна вода, докато резултатите от вземаните проби от промивната 

вода достигнат тези, отговарящи на БДС. При отрицателни резултати се извършва 

дизинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата 

и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на пробите на водата, а също и 

дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на представители на санитарно-

епидемиологичната инспекция. 

              След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 

вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар или 

натриев хипохлорид). Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от 

местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 – 40 грама активен хлор на 

1м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 

дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 метра. 

              След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, 

докато изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде 

благоприятен резултат. 

              Преди започване на монтажните работи е задължително укрепването на изкопа 

по приложения детайл. 

              Задължително е проекта да се съгласува от инвеститора с всички инстанции, имащи 

както подземни, така и надземни комуникации, попадащи в зоната на трасетата -  “ВиК” 

ООД – Сливен, Електроснабдяване Сливен, Далекосъобщения - Сливен, ХЕИ и 

Противопожарна служба. 

              При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на: 

- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

- Техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.  

              Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 

изпълнението на различните видове строително – монтажни работи. 

 

 




