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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ:
ОБЕКТ : „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел,
О.Т.319‐314‐313‐316‐400‐312‐311‐310 между кв.58,57,25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел“.

с

обхват

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Градец, общ. Котел
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Котел
Обхватът на строително–монтажните работи и техническите изисквания към тях са посочени в одобрения
инвестиционен проект за строителния обект.
Пространството и зоната предмет на текущата задача се намира в непосредствена близост до централната
част на селото, южно от централния площад и непосредствено след моста над р. Луда Камчия. Зоната в лошо
техническа състояние, същевременно съвместява съвкупност от социално‐битови и търговски дейности. В
териториалния обхват предмет на текущото задание са разположени и няколко временни постройки, които се
използват за търговска дейност. Настилките са силно амортизирани, като преобладаваща е предимно асфалтовата
настилка ,на места силно амортизирана и открита до основа(трошен камък), както и земна основа ‐ пръст. На мястото
се събират няколко пътни вътрешно‐селски артерии, като по никакъв начин не е видно тяхното местоположение,
отново поради лошото състояние на настилките.
Обекта предмет на инвестиционното проектиране е класифициран като ЧЕТВЪРТА категория съгласно чл. 137,
ал. 1 т. 4 а), г) и д) от ЗУТ
С инвестиционния проект се цели изграждането на съвременна интерпретация на традициите на
възрожденския район, отчетени са и приложени ритъм и цветова гама, пряка функция на съществуващото положение
и заобикалящата архитектура. Поради лошото състояние на пешеходните и тротоарните настилки(в по‐голямата част
от обхвата липсващи) в текущия проект не се предвижда оползотворяване на съществуващи такива. Основните
направления на уличната мрежа, както и съществуващите сгради са композиционен репер на текущата разработка.
Зоната е разделена на две основни функционални групи, подчинени и генерирани от съществуващото функционално
положение на това пространство едната част е обособена зона за търговия (пазар от модулна група търговски будки),
непосредствено до нея на запад, разделено чрез ново предвидена улица е обособено площадно пространство с
рекреационни функции. Всички тези отделни елементи са свързани с подходящо растеризиране на настилката, така
че да бъдат обединени. Предвиждат се настилки от бетонови паважи с каменна посипка със средно натоварване,
описани подробно в техническите чертежи, като е предвиден цветът им да бъде сив меланж. Паважите се
предвиждат с дебелина 6см, като предвидено тяхната геометрия да е идентична със тази на характерната за района.
Предвиждат се паркова мебел‐пейки, кошове, чешма, ограничители за паркиране и пр. Изчистването на околната
среда, осигуряването на пиадестал (подход към паметник) и същевременно постигане на съвременна
функционалност е гаранция за устойчив, както в естетическо, така и във функционално отношение вторичен център.
Предвиждат се СМР по част Пътна включващи реконструкция на съществуващи пътни артерии, както и СМР
свързани със електрозахранване на нови електрически лампи в парковата и площадна част.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Площ на обновяване по проект 2650 m2
ОСНОВНИ АРХИТЕКТУРНО‐СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1.1.Разваляне на настилки от асфалтобетон, чакъл и тротоарни плочи, бордюри, бетонни
подпорни стени
1.2..Натоварване строителни отпадъци на самосвал, вкл. разбухване и ръчно почистване на
строителна площадка до 2‐5%
2.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
2.1.Подравняване на разкрита конструкция под настилка/горна носеща основа от трошен
камък
3. ЗЕМНИ РАБОТИ
3.1.Механизирани изкопи за постигане на типов профил по вертикално планиране и
постигане проектни нива, вкл. депониране в близост
3.2.Ръчен изкоп до достигане на проектни нива и фино оформяне вкл. депониране в близост
4.БЛАГОУСТРОЙСТВО
4.1.Доставка и полагане на основа от пясък за бетонови паважи
4.2 Доставка и полагане на фракция за основа на улична конструкция трошен камък, плътен асфалтобетон, неплътен
асфалтобетон (биндер)
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4.3 Доставка и полагане на настилки от бетонови павета
4.4 Доставка и полагане на нови улични бордюри

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на
българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,
материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Предписанията на Техническата
спецификация се прилагат за всички, предвидени в ТИП работи, съответно попадащи и в обсега на настоящата
поръчка. Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на
които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и
опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Строежът трябва да
бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на хората, както и да
опазва околната среда.
Изисквания към доставка на материалите и оборудването.
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите,
отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителят предварително трябва да
съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др.
подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. Не се допуска
влагането на неодобрени материали и оборудване. Такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с
материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. На строежа следва да бъдат доставени само
строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, които са заложени в проектите със
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи,
определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от
консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа
Стандарти за работата и за материалите
Предоставянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в настоящата
Техническа спецификация или ТИП. Ако не е направено описание в тази спецификация, тогава работата и
материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен стандарт
или еквивалентно/и. Когато Изпълнителят предложи други национални или официално издадени стандарти на други
страни, които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и норми, те трябва да
бъдат предварително приети и писмено одобрени от Възложителя. Разликите, между специфицираните
стандарти и предлаганите алтернативни стандарти, трябва да бъдат писмено описани от Изпълнителя и представени
поне 15 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението за влагане. Когато, предлаганите
разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, Изпълнителят се задължава да спазва специфицираните
в проектната документация стандарти.
Общи задължения на Изпълнителя на СМР
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни
съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. Изпълнителят точно и
надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя технически инвестиционен
проект в качество, съответстващо на нормативните стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и
приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя,
същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на
работите от негова страна и от съответните държавни институции. Изпълнителят трябва да осигури и съхранява
Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако
са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите,
посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното
изпълнение на поръчката и строителството. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните
документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за
строителство. Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за
устройство на територията (чл. 160-166). Конкретните задължения на участниците в строителния процес по
отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени в Наредба No2 за ЗБУТ при СМР от
2004г. (чл.5, 6 и 7). По силата на ЗУТ (чл.161) и Наредба No2 от 2004г. за осигуряване на ЗБУТ (чл.6) Възложителят
не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването на ЗБУТ, независимо от това, че в процеса на
договаряне са определени координатори по безопасност и здраве от страна на изпълнителя. Възложителят се
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възползва от дадената му възможност и с договора по настоящата процедура възлага на
изпълнителя на СМР да осигурява ЗБУТ на обекта. Възлага и отговорностите за информационна табела по чл.
13 на Наредба No2 от 2004г. за осигуряване на ЗБУТ при извършване на СМР; за гаранцията, че с изпълнението на
обекта са спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за гаранцията, че
техническата инфраструктура (водопровод, електропроводи, канализации и т.н.), попадащи в зоната на строителната
площадка, са ясно означени. По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да
спазва изискванията на Наредба No 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и
стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и
експлоатация на подобни обекти или еквивалентно/и, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се
намират на строителната площадка. Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни
документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще
назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на
правомощията му по приложимите нормативни актове. Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава
организация на изпълнението на СМР, както и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за
трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други
подходящи мерки за безопасност. Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители
на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с техни
съоръжения и инфраструктура.
Изисквания относно опазване на околната среда по време на строителството
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, приета с ПМС 267от 05.12.2017г., обн. ДВ бр. 98 от 8.12.2017г., г. преди стартиране на строително –
монтажните работи, контролът по изпълнение на плана за управление на СО ще се осъществява от определено от
Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на плана за управление на СО,
изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане
на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и
кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи
влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от
неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. При изпълнение на строителните и монтажните
работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. Всички
материали на независимо от това, че в процеса на договаряне са определени координатори по безопасност и здраве
от страна на изпълнителя.
- Изготвяне на Екзекутивна документация
В процеса на работа всяка промяна на техническия инвестиционен проект (ТИП) задължително трябва да
бъде предварително отразена в Заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта,
техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с
необходимата според случая квалификация. Екзекутивната документация следва да съдържа пълен комплект
чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, Изпълнителя,
лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част
"Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната
администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна
част от издадените строителни книжа. При подготовка за предаване на обектите, Изпълнителят трябва да изготви
окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в
Заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и
отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При окомплектоване на екзекутивната документация, на нея
следва да се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези
документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без
изменение .Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес
според нормативните изисквания. Екзекутивната документация се предава в 3 (три) броя хартиени копия и 2 броя CD.
Изпълнителят следва да се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на
редакциите на проектната документация и да ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на
екзекутивна документация.
Актове и протоколи в процеса на строителството
Изпълнителят е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба No 3от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителят е длъжен да окаже пълно
съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна
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комисия. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните
изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и
провеждането на приемателния процес.
Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за
експлоатация се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:-съответствие на
изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС; съответствие на
влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора –
техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;-съответствие с представените от изпълнителя и
приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
От своя страна, Общината, в качеството си на конкретен бенефициент, извършва мониторинг и проверка на
извършените разходи за обновяване и енергийна ефективност в съответствие с правилата на ОПРСР.
Изисквания към материалите и оборудването свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които
съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени
от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. На строежа следва да
бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане,
монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите с
технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултанта,
упражняващ строителен надзор на строежа. Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с
изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от
Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. За основните строителни
продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за
икономия на енергия и топло съхранение -енергийна ефективност, Изпълнителят представя мостри. Доставката на
всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е
задължение на Изпълнителя. В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи
на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с
Възложителя и Консултанта всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др.
подобни. Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа и представител на
Възложителя. Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.
Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. Не се допуска влагането на
неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и
оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в
сградата трябва да са годни за предвижданата им употреба ида удовлетворяват основните изисквания към
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните
технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.
Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при
проектиране и обновяване, ремонт и реконструкция. Редът за прилагане на техническите спецификации на
строителните продукти е в съответствие с ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на
съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за
безопасност на български език. Декларациите са:
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) No 305/2011 и образеца,
даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) No 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран
европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за
експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски
стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не
се нанася маркировката „СЕ“;
3)декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са
произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на
предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. За намаляване на разхода на енергия и
подобряване на енергийните характеристики на сградата, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти,
чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в
сградите.
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Възложителят ще приеме материали и продукти, които съответстват на национален стандарт,
транспониращ европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация,
международен стандарт или технически еталон, установен от европейски орган по стандартизация, ако
предложените спецификации осигуряват равно или по-високо качество от посочените в тази спецификация. В своята
оферта участникът доказва по какъвто и да е подходящ начин, че съответстващите на стандарта доставки или
строителство отговаря на изискванията за работни характеристики и функционални изисквания на Възложителя.
Строителният процес следва да бъде организиран така, че да позволява функционирането на сградата. СМР
следва да се извършват в обособени и сигнирани зони, без това да пречи на общия работен процес на сградата. По
време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на
Наредба No 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно
безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в
рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му
осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.
Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, както и на строителната
площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и
сигнализиране на зоните за изпълнение на СМР и с други подходящи мерки за безопасност.
Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването
на пожар на работната площадка или в съседни обекти. Изпълнителят трябва да е осигурил достатъчно
оборудване за потушаване на евентуален пожар. 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 запалителни вещества. За да предотврати появата на пожар
или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към
всички национални наредби инструкции, както и такива, издадени от местните власти.
ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА
За извършени СМР Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителяизпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят трябва
своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна
документация, да съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба No 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи,
необходими за изплащане на действително извършените и претендирани СМР, както и всички други документи
съгласно Договора. Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на
документите за изплащане на извършените СМР при спазване на указанията на Управляващия орган на ОПРР,
Възложителя, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите
планове и други договорни условия. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан
Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия. Извършената работа следва да
отговаря на изискванията на техническите спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към
момента на предаване на работата. При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали
и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да
приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и
състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20,
ал. 4 Наредба No 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. Възложителят,
чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и
ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изпълнителят е длъжен да координира всички свои
дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности
в зоните на изпълнение на проектните СМР. Окончателното приемане на изпълнените СМР, предмет на договора и
въвеждане в експлоатация се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а
именно със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15
към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба No 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството)
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