Образец № 3
До
Кмета на СО - район „Младост”
гр. София, ж.к. „Младост” 3
ул. „Св. Преображение” № 1

ТЕХНИЧЕСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедурапублично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет. „Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и доставка и
монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на
територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени
позиции:
Обособена позииия № 1: Извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“;
Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт
на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики
Маус“;
Обособена позиция № 3:Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и
монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ
„Климент Аркадиевич Тимирязев“.
Кандидатстващ за обособена позиция № 1 ; Извършване на строително-монтажни
работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“
от: „Булинвестстрой груп” ЕООД, (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК:
101664165, представлявано от: Владко Велчев Михалков (трите имена), в качеството на
Управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район „Витоша”,
кв. „Бояна”, ул. „Карамфил” № 50, факс: 02 / 86 89 395, електронна поща (e-mail):
fabergroup@abv.bg
Уважаема г-жо Авджиева,
След като се запознахме с документацията за участие в публичното състезание за
възлагане на обществена поръчка е посочения по-горе предмет и за посочената
обособена позиция за която кандидатстваме:
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 дни от
крайния срок за подаване на оферти ида остане обвързващо за нас, като може да бъде
прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Декларираме, чесме съгласни с поставените условия и ги приемаме без
възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.
Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
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До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно е писменото
приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 30 (словом: тридесет) календарни
дни.(*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от
възложителя в документацията за участ ие).
Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да
текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договорите
и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на
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.
Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на
поръчката не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за
конкретния вид СМР, определени в 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 (Обн.,
ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)
За обособени позиции 1 и 2
•за
хидроизолационни,
топлоизолационни,
звукоизолационни
и
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в
агресивна среда - 3 години,
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови
и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за
вътрешни инсталации на сгради - 5 години;
За обособена позииия 3
-за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на
промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
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 се установява по реда на същата Наредба.
Примагаме следните приложения към техническото предложение:
1. Концепция за изпълнение — приложение към Образец № 3 „Техническо
предложение” - 1 бр.оригинал.
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участник.*
Дата: 03.08.2016г.
Име и фамилия: Владко Михалков
Подпис на лицето (и печат):
*Забележка: Документът се прилага
което не е законен представител научаi
е налице в т.3.3 от образеца на техничеаЬ

ито офертата се подава от лице,
те, в които това обстоятелство не
'ение се посочва - неприложимо.
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Приложение към Образец №
3 „Техническо предложение”

Концепция за изпълнение
Обхват и дейности. Описание на отделните етапи на изпълнение на
поръчката. Описание на видовете СМР и тяхната последователност. Организация
и подход на изпълнение. Управление.
Настоящото предложение съдържа подробна обосновка за избраната от нас
организация, методология и етапност на изпълнение на обекта на поръчката, описание
на технологичната последователност за изпълнение на строително-монтажните работи.
За целите на настоящата оферта сме извършили подробни и задълбочени проучвания,
анализиране на всички данни, изясняване на всички задачи по изпълнени предмета на
настоящата обществена поръчка, оценка на типа оборудване и съоръжения,
необходими за изпълнение на работите, посочени в спецификациите, с цел максимална
точност и изграждане на цялостна концепция за реализиране, съобразно изискванията
на Възложителя. Ще изпълним предвидените СМР на обекта съгласно изискванията и
техническите сецификации, предоставени от Възложителя, и при спазване законовите
изисквания.
Предлагаме 30 (словом: тридесет) календарни дни като срок за изпълнение на
предвидените в настоящата обществена поръчка строително-монтажни работи,
считано от датата на превеждане на аванса от страна на Възложителя до датата на
подписване без забележки на Приемателно-предавателен протокол за обекта по
Обособена позиция 1: Извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов”.
Описание предмета на поръчката за Обособена позиция № 1: Извършване на
стропително-монтажни работи - топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ
„Вяра, Надежда, Любов”. Сградата е разположена в УПИ II, кв.17, м. „Младост 4” по
плана на гр. София, р-н „Младост”.
Изпълнение на СМР
В изпълнение на своите задължения по договора, Изпълнителят ще покаже
добро познаване на конкретните условия на площадката и ще приложи своя опит, като
утвърден изпълнител на подобни обекти, приети и въведени в редовна експлоатация.
Ние ще реализираме изпълнението на строително-монтажните работи по
сградата, предмет на настоящата обществена поръчка точно, пълно, качествено и в
срок, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически
стандарти в строителството, при спазване изискванията в документацията за участие в
процедурата. Ще спазваме изискванията на всички действащи към момента на
Република България закони, правилници и нормативи, технически и технологични
правила, законовите изисквания, касаещи изпълнението на поръчката - свързани с
изпълнението на строително-монтажни работи, опазването на околната среда,
правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, ще осигурим
безопасни условия на труд, както на работещите, така и за всички лица, които по друг
повод се намират в близост до строителната площадка.

Изпълнителят ще обезпечи необходимите за работата финансови, човешки и
материални ресурси, машини и съоръжения, небходими за цялостното изпълнение на
Договора.
Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в технологична
последователност, при спазване изискванията, посочени в документацията за участие в
настоящата обществена поръчка.
След приключване на работите по предмета на договора, ние своевременно ще
изтеглим оборудването и невложените материали, ще разчистим строителните
отпадъци. При описание на концепцията за изпълнение на строително-монтажните
работи, ще дадем информация за стратегията, условията, методите, похватите и
организацията, като тя ще бъде съобразена с основните строителни правила, добрите
практики, прилагани в строителството и действащата нормативна уредба.
Технологична последователност на строителните процеси е избрана така, че да
се осигури минимален брой работници на площ и да няма струпване на работници от
различни специалности на едно място, което би довело до неефективност.
Организация и подход на изпълнение на СМР. Методи и организация на
текущ контрол.
Предлаганата от нас организация на изпълнение на поръчката се основава на:
• Предоставените от Възложителя документи за участие в обществената поръчка;
• Ресурсите от необходимото оборудване и работна ръка;
• Нормативните и технологични изисквания за предвидените за изпълнение
видове строително-монтажни работи.
Целта на предложената методология е осигуряване на качественото изпълнение
на предвидените строително-монтажни и ремонтни работи в съответствие със
строителните правила и нормативи, и спазването на предложените от нас срокове.
Постигането на целите ще се изпълни чрез:
• Следване на конкретните технически спецификации, одобрения проект (след
представяне на същия от страна на Възложителя) и изискванията на
Възложителя.
• Анализ и определяне на необходимите ресурси, които са необходими за
изпълнението на строително-монтажните работи.
• Извършване на навременни доставки и качествени материали;
• Използване на необходима за изпълнение на строително-монтажните работи
механизация/оборудване.
• Мобилизиране на необходимата работна ръка за изпъление на поръчката, в
това число технически персонал и квалифицирани работници.
• Изготвяне на ясно и точно на задачите, които следва да се изпълняват,
сроковете за тяхното изпълнение и конкретно отговорните лица за тяхното
изпълнение.
Основните фази на управление на извършваните видове строителномонтажни работи са:
планиране на дейностите;
осигуряване и подготовка на дейностите;
поетапно извършаване на строително-монтажните работи, съгласно
техологичната им последователност, в съответствие с изискванията на
тръжната документация.
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контрол върху дейността при изпълнение и краен контрол;
завършване на строително-монтажните работи;
гаранционно поддържане.

Мерки и изисквания, контрол за осигуряване на качеството на изпълнение
на строително-монтажните работи:
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД има внедрена интегрирана система за
управление, включваща ISO 9001:2008 - система за управление на качеството; ISO
14001:2004 - система за управление по отношение опазване на околната среда; OHSAS
18001:2007 - система за управление на здравето и безопасността при работа.
Внедрената Интегрирана ситема за управление на качеството, включваща
управление на качеството и осигуряване на безопасност и здраве при работа, и опазване
на околната среда, осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на
дружеството да се фокусира върху изискванията на клиента, управление на процесите и
непрекъснато
усъвършенстване
за
дългосрочно
осигуряване
на
конкурентноспособност. По-долу в настоящата работна програма са посочени
подробно мерките за контрол при изпълнение на СМР.
Описание на отделните етапи при изпълнение на поръчката
Етапи за изпълнение на СМР :
За осигуряване на строително-монтажните работи, в организационно отношение
са обособени три основни етапа:
•
Организационен етап 1 - Организиране на строителната площадка по
етапи, оборудване на временното строителство и ВОБД (при необходимост);
•
Организационен етап 2 - Изпълнение на всички видове строителномонтажни и ремонтни работи, като се съобразим с това, че сроковете за изпълнение на
обекта са кратки и това налага СМР да се извършват при стриктна организация по
предварително съгласуван с Възложителя график на дейностите, за недопускане на
аварии и трудови злополуки.
•
Организационен етап 3 — Приключване на строително-монтажните
работи с подписването на четиристранен приемателно-предавателен протокол от страна
на Изпълнителя, Въазложителя, Инвеститорския контрол и Директора на ОДЗ.
Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на
които е разгънато временно строителство. Възстановяване на мястото на временното
строителство в изисквания вид.
При спазване изискванията на тръжната документация и одобрените проекти
(които ще бъдат предоставени от Възложителя) се предвиждат за изпълнение следните
основни дейности, в по-долу описаната технологична последователност.
Организационен етап 1 - Организиране на строителната площадка по
етапи, оборудване на временното строителство и ВОБД
Този етап включва всички дейности по временното строителство и тези, без
които не би могло да се изпълнят основните дейности, а именно:
-Подписване на договори с производители и доставчици, и изготвяне на
график за доставка на материали и оборудване
-Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за
започването и завършването на СМР.
-Уточняване с Възложителя на местата за депониране на строителни
отпадъци и др.и получваване на разрешение за извозването им.
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-Искане и получаване на разрешение от Възложителя за движение на
строителна техника в участъците е ограничен достъп.
-Оглед на строителната площадка съвместно с представители на
общината и съставяне на протокол, придружени със снимки за
състоянието на настилките и тревните площи преди започване на
строително-монтажните работи.
-Получаване на разрешение за строеж, съставяне и подписване на
Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
-Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав.
-Окомплектоване на необходимите по вид и бройки механизирани
инструменти.
-Осигуряване на уреди, необходими за постигане на изискващата се
точност на работите.
-Обхождане на обекта и запознаване на техническия ръководител и
инженерно-технически състав с обема и обхвата на работа.
-Запознаване на работния персонал със спецификата на работа и
конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и
провеждане на инструктажи по ЗБУТ.
- Разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни, като
местата им предварително ще се съгласуват с Възложителя и проекта по
част „План за безопасност и здраве” - Съгласно изискванията на Наредба
№2 от 2004г. ще се определи и оборудва, място за оказване на първа
долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде
обозначено, съгласно изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008г. и ще
бъде включено в периодичния и ежедневния инструктажи на персонала.
Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и плана за действие при
природно бедствие, авария или пожар.
-Осигуряване на складова база за съхранение на доставените материали и
оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране
на материали.
-Транспортиране на необходимото оборудване до строителната
площадка.
-Временна организация на движението и направа на временни пътища и
пешеходни зони - строителната площадка ще се сигнализира по
условията и реда на Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация
на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците, по които
преминават строителни транспортни средства. Изготвяне и съгласуване
на план за временна организация на движението (при необходимост).
-Направа на временни огради - ще се изграждат временни огради за
физическа защита и за ограничаване на достъпа на незаетите в
строителните работи лица, като ще се обособяват участъци с контролиран
достъп за да се предотврати преминаване в местата, където се изпълняват
СМР.
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Обезопасителни мероприятия
•
Определят се трасетата за движение на работници, транспортни средства и
материали за всеки един етап от основното строителство, съвместно с Възложителя;
•
Изграждат се обезопасително и охранително заграждение около строителната
площадка, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №2/2004г за минималните
изисквания за безопасни и здравословниусло^ия на труд при извършване на СМР,
Наредба №3/2010 г. за организация нащвн^кението при ремонт на улици и пътища и

други нормативни актове в урбанизирани територии, съобразено с Плана за
безопасност и здраве и изискванията на Възложителя. Загражденията ще се изпълнят
така, че да не се допуска навлизане на външни лица на строителната площадка;
•
Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, чрез
обозначаване по подходящ начин, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните
изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР,
Наредба №3 от 2010 г. за минималните изисксквания за знаци и сигнали при ремонта на
улици и пътища и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопаност и/или здраве при работа, съгласувано с Възложителя;
Изгражда се обезопасително ограждение на строежа, изграждат се
обезопасителни проходи на местата извън рамките на строителната площадка, които са
на разстояние по-малко от 5,00м и е невъзможно да бъдат обезопасени по друг начин.
Тези обезопасителни проходи се намират непосредствено до оградата на строителната
площадка и места за движение на пешехоци;
•
Монтира се Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба №2 /
22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи, чл.12 и чл.13.;
•
Провеждат се инструктажите по безопасност и здраве на работниците;
Монтират се временните обектови противопожарни табла, обозначени със
съответните знаци;
Временни съоръжения - ще изградим всички временни съоръжения, необходими
за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното
отстраняване след приключване на работата.
•
Организация на местата на строителната площадка, на които има специфични
рискове. Местата, на които има изразени специфични рискове при изпълнение на
строителните дейности са: Съприкосновение на работници и непосредствено
преминаващи граждани в близост до строителната площадка; Опасност от прегазване
на работници или граждани при доставката на материали от моторни превозни
средства. Мероприятията за намаляване на риска в този случай са: Задължително
използване на сигналисти при движение на МПС на заден ход; Спиране на
строителните дейности при влизане или излизане на МПС до строителнста площадка;
Отцепване и обозначаване на местата с пътни и сигнални знаци, със сигнални ленти и
парапети на местата със специфични рискове; Недопускане на случайно преминаващи
граждани на територията на строителната площадка; Недопусане на работници, незаети
с товаро-разтоварните работи на местата, определени за това; Направа на проходи и
пътеки за преминаване на граждани само в изключителни случаи с цел осигуряване на
нормалния им достъп до обществени сгради и учреждения; Ежедневно обезопасяване
на строителните площадки в края на работния ден.
Увеличен трафик: Необходимостта от доставки на материали и извозване на
строителни отпадъци и пр. ще се отрази на автомобилния трафик в района. За
намаляване затрудненията, предварително ще се планират маршрутите за
транспортиране на материали и отпадъци, така че при наличие на възможност
транспортът да се извършва извън пик-часовете и при интервал над 20 минути между
преминаване на транспортните средства. Ще се разработят и предложения за обходни
маршрути и избягване на ненужното паркиране на строителна механизация.
Организационен етап 2 - Изпълнение на всички видове строителномонтажни и ремонтни работи. Описание видовете СМР и технология на
изпълнение на основните видове СМР
Технологична последователност лга'^зпълд€нието на Организационен етап 2
(Изпълнение на всички видове строителнсмцрр^жни работи) включва:
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1. Изпълнение на индивидуалните обезопасителни дейности - подготовка на
строителната площадка.
2. Изпълнение на отделните видове СМР и ремонтни работи - предвиждаме
паралено изпълнение на отделните видове СМР, които не са зависими едни от други в
технологично отношение, като за целта ще се използват различни работни бригади и
звена. Видовете работи, които не са обвързани технологично и организационно
отношение и не се създават предпоставки за проявления на специфини рискове, ще се
изпълняват едновременно. При изпълнението на СМР ще се съобразим в пълна степен
с технологичната последователност, а също така и ще има приемственост между
отделните изпълнители. Ще използваме подходящо и съвременно оборудване, машини
и съоръжения, качествени материали и добър екип, което е в основата на по-висока
производителност и от там по-кратки срокове на изпълнение.
Разполагаме с цялото необходимо оборудване и механизация за изпълнение на
задачите, предмет на настоящата обществена поръчка:
- Оградни пана.
- Тръбно скеле.
- Пробивна техника.
- Лекотоварни автомобили.
-Транспортни средства за доставка на материалите и извозване на строителни
отпадъци.
-Подемник.
-Други преносими ръчни инструменти.
Строителните машини и транспортните средства ще се поддържат изправни с
цел да не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички строителни
машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са
снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. Разполагаме с резервно
оборудване и механизация и в случай на авария, повреденото оборудване или
механизация незабавно ще се подмени, което няма да води до забавяне и непредвидени
прекъсвания в работния процес.
Всички работи ще се изпълняват съобразно проектната документация и
спецификация.
Изпълнението на видовете СМР ще изпълним за 30 календарни дни,
съгласно приложения към техническото ни предложение линеен график.
Предвиждаме да се изпълнят следните видове СМР в следната
технологична последователност на изпълнение, съобразно приложените към
документацията за участие технически спецификации и количествена сметка и
съгласно приложения към техническото ни предложение линеен график, а
именно:
1. Подготовка на строителната площадка. Това е първата дейност и предвиждаме
да се изпълни от 8 работника за 1 ден.
2. Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле. Дейносттите по монтажа на
фасадното скеле започват веднага след подготовката на строителната площадка.
Дейностите по демонтажа на фасдното скеле ще се изпълняват след приключване на
дейностите по достовка и полагане на ламаринената обшивка по борд. Предвиждаме
дейностите по монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле да се изпълнят от 2
работника за 27 дни.
3. Очукване мазилка / бучарда, обезпрашаване и възстановяване на основата
/10% от площта/. Тази дейност също започва веднага след подготовката на

строителната площадка и монтажа на фасадното тръбно скеле за съответната фасада.
Предвиждаме да се изпълни от 4 работника за 5 дни.
4. Направа на топлоизолация от EPS по фасади, а по цокъл XPS с дебелина бсм.
по фасади, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка - от
кота терен до кота корниз, цвят по избор на Възложител. Изпълнява се след очукване
на мазилка/бучарда, обезпрашаване и възстановяване на основата. Предвиждаме
дейностите по „Направа на топлоизолация от EPS по фасади, а по цокъл XPS с
дебелина 6 см по фасади, 2 тераколови шпкаловки, стъклофибърна мрежа и структурна
мазилка - от кота корниз, цвят по избор на Възложител” да се изпълнят от 5 работника
за 17 дни.
5. Обръщане около отвори с EPS с деб.2см., е интегрирани ъглопротектори, 2
тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка, цвят по избор на
Възложител. Изпълнява се веднага след поставянето на топлоизолацията за конкретния
участък. Предвиждаме тези дейности да се изпълнят от 1 работник за 16 дни.
6. Ламаринена обшивка по борд. Изпълнява се след полагането на
топлоизолацията по стени. Предвиждаме да се изпълни от 6 работника за 4 дни.
7. Демобилизация, почистване и оформяне на документи. С тази дейност се
финализира работата по обекта. Предвиждаме тези дейности да се изпълнят от 8
работника за 2 дни.
Повреме на изпълнение на работите, ще поддържаме обекта чист и подреден.
От приложения линеен график към настоящото предложение за изпълнение на
поръчката, е видна точната последователност на изпълнение на видовете СМР,
застъпването между отделните видове СМР и видовете СМР, които ще изпълняваме
паралелно
За изпълнението на видовете и количества, предвидени строително-монтажни
работи предвиждаме необходимия изпълнителски персонал, като разпределението им
по дейности е представено в диаграмата на работната ръка, приложена към линейния
график за изпълнение на обекта.

Организационен етап 3 - Почистване и изпълнение демонтаж на
обезопасителните съоръжения - Окончателно почистване на строителната площадка.
Демонтиране на съоръженията за колективна защита и обезопасителните съоръжения.
Освобождаване на пространството около строителната площадка. Демонтиране на
елементите на временното строителство и възстановяване на площта. След
изпълнението на всички строителни дейности: оформяне на документацията и
отстраняване на евентуални забележки, съставяне и подписване на четиристранен
приемателно-предавателен протокол от Изпълнителя, Възложителя, Инвеститорск
контрол и Директора на ОДЗ.
Така посочените етапи са условни, тъй като ще има застъпване на някои
дейности по време, с цел съобразяване с неблагоприятни климатични условия и
спазване на поетия срок за изпълнение на поръчката.
Като цяло при технологичната последователност на изпълнението на отделните
видове СМР е търсена възможност за:
Разпределяне на поръчката на основни етапи, които могат да
функционират самостоятелно;
Оптималност на броя на заетите работници като специалност и
квалификация, с което се минимизира възможността от струпване на
работници от една е:
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Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на
строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на
строителната техника и броя на довозванията и извозванията на същата от
строителната площадка;
Оптималност в разхода на ресурси-работници, материали, строително
оборудване, време;
Плътна технологична последователност и вертикално низходяща
организационна схема, оразмерена по такъв начин, че да не се получават
места със специфичен риск;

Защита на работите
Изпълнителят ще защити и покрие всички материали и работи, които може да
бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва
внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от
повреда и заплаха от повредата и защитената повърхност да се запази чиста в
перфектно състояние. Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще
бъдат поправяни за сметка на Изпълнителя. Здраво покритие, ще бъде поставено под
складирани материали върху финишни покрития за да го предпази от замърсяване и
повреди. Талпи ще се поставят върху финишни покрития при преместване на
складирани материали. За пренасяне на материали ще бъдат използвани колички с
гумени колела.
Технология на изпълнение на основните видове СМР
Монтиране на фасадно тръбно скеле:
• Изграждането на скелето ще се извършва само от инструктирани и обучени
работници. Скелето се придружава от сертификат за годност.
Общи изисквания:
• Преди монтажа, частите на скелето трябва да се прегледат за повреди.
Забранено е ползването на различни типове скеле.
Монтаж на първото поле на скелето:
• Подложки за разпределяне на тежестта. Скелето трябва да се изгражда само
върху фундамент с достатъчна товароносимост. При недостатъчна
товароносимост се поставят подложки.
• Под всеки щендер на скелето се поставят пети с резба-опорни крачета или
опорни плочки.
• Вертикалните или проходящите рамки трябва да се монтират вертикално
върху опорните пети, като се предвиди отстояние от фасадата (максимум 20•
•

•

От външната страна на скелето един вертикален диагонал се монтира като
надлъжна стойка. За тази цел, преди да се постави рамката, долното
диагонално укрепване трябва да се монтира върху опорните пети. Така
диагоналът ще се фиксира върху външно разположените самозакотвящи се
щифтове. При използване на долното диагонално укрепване ще се използва
вътрешния отвор на диагонала. Трябва да се предвиди монтажа на предпазен
парапет.
Задължително ще се използват само пътеки от системата. Те ще се монтират
по цялата ширина на скедето. Пътеките се обезопасяват срещу самоволно
преобръщане или повдигаше. ) ^
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Първото поле на скелето ще се нивелира хоризонтално и вертикално.
Останалите редове ще се изпълнят по аналогичен начин.
Изпълнението на диагоналите ще се извършва на всеки пет полета на скелето.
От външната страна на пътеката се монтират бордни дъски.
Едновременно с монтажа на скелето ще се извършва и неговото анкериране
към конструктивни елементи от фасадата на сградата.
• Заедно с монтажа на анкерните устройства ще се монтират и дистанционни
тръби, които способстват за фиксирането на скелето спрямо фасадата на
сградата.
Преди да започне експлоатацията, скелето ще бъде проверено от техническия
ръководител, като с подписването на приемателен протокол ще удостовери
разрешението за експлоатацията на скелето.
Монтираното фасадно скеле ще има и обезопасителна функция при изпълнение на
всички СМР.

•
•
•
•
•
•

Мазачески работи
Основни елементи от технологията на изпълнение
Изисквания към материалите за разтворите:
Да отговарят на съответния стандарт по EN БДС и техническите изисквания;
Максималният диаметър на добавъчния материал не трябва да бъде повече от 5
мм за хастара и 2.5 мм за фината мазилка;
Разтворите за мазилки, при пренасянето им, трябва да имат консистенция
по БДС 5771 -85.
При машинно полагане на разтворите консистенцията им се определя според
предписанията на съответното оборудване.
Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на БДС 9340 и в
момента на полагането да не са десортирани /разслоени/.
Не се допуска използването на изсъхнали разтвори, преразбъркани на обекта с
добавка на вода.
Изисквания и последователност на работата:
Гладка варо-циментова мазилка.
• Започва от долу нагоре, като преди това повърхностите трябва да се подготвят
за измазване;
Нанасянето на шприц да се изпълни ръчно или механизирано, в зависимост от
наличното оборудване. Разтворът е циментов, нанася се равномерно по цялата
повърхност, без да се заглажда.
Нанасянето на първи пласт хастар с дебелина 15 мм става механизирано, след
което шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал. Нанасянето е равномерно и
се заглажда с мастар.
След свързването му се нанася и вторият пласт.
Фината мазилка се нанася най- малко 1 ден след нанасяне на хастара.
Приемане и измерване на мазилките:
Мазилките се приемат в съответствие с указанията, дадени в проекта, и с
изискванията в Правилника за приемане на строителните и монтажни работи.
Не се приемат мазилки, по които има пукнатини, подкожушвания, издувания,
неизмазани части, груби грапавини.
Мазилката трябва да има добро сцепление с повърхнината, върху която е
нанесена.
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Тенекеджийски работи
Тенекеджийските работи са: обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури,
комини, табакери, бордове и други покривни надстройки, улами подпрозоречни
прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.
Материали:
Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да
отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: БДС 4543 -82
- Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана;
БДС 5176 - 75 - Ламарина черна, студеновалцувана БДС 4626-87 - Листове стоманени
горещопоцинкована БДС 13726 -76- Стомана листова вълнообразна.
Приемане на тенекеджийските работи:
Не се допуска приемането на тенекеджийските работи, когато ламарината е
закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са
несъвместими със свойствата й; които са в контакт с електрически проводници, ако
това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.
При окончателно приемане се представя документация, с която се удостоверява
съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на
проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение,
както и за антикорозионна защита.
Изпълнение на топлоизолаиия и мазилка по стени:
Топлоизолационните работи по фасадите се изпълняват от специализирани
работници. При външните мазилки първо се изпълняват корнизите /ако има/.
След подготовка на основата се преминава към монтаж /залепване/ на
топлоизолационните плоскости и дюбелирането им, изолиране около отворите и
монтаж на съответните профили - ръбохранители и водооткапващи лайсни, шпакловка
върху плоскостите и монтаж на армираща стъклофибърна мрежа, нанасяне на грунд и
екстериорна мазилка по стените, около отворите, по еркери, тераси и др. и монтаж на
подпрозоречни дъски. Монтажът на подпрозоречните первази ще се извършва
съвместно с направата на външната мазилка.
Изработването на топлоизолация е специфична работа, която ако не бъде
изпълнена правилно, може да има лош ефект. Важни са, както технологията на
изработка и индивидуалните умения на изпълнителя, така и използваните материали и
правилното им съчетаване.
Монтаж на изолационните платна
Преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на
основата. Остатъчни материали като неравности или нестабилна и стара мазилка се
отстраняват.
Важен момент преди полагането на топлоизолацията е подготвянето на стените
и премахването на всякакви участъци, които не са добре хванати за основата. Не трябва
да има неравности повече от 1-2 см, защото в противен случай между стената и
топлоизолацията ще останат ниши, което от своя страна позволява проникване на влага
или при механичен натиск или удар да повреди целостта на плочата.
Затова преди полагането на топлоизолацията се почиства стената от стара боя
или всяка друго покритие, което не е здраво закрепено за стената. След това се
шпаклова за да се изравни. След като изсъхне, се грундира със специален фиксиращ
грунд.
Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и
дюбели. Лепилото се нанася на гребен" с назъбена маламашка, равномерно по цялото
платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне
40% от повърхността на платното.
спцането, платната се занитват с помощта
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на специални дюбели, като се поставят толкова на брой, колкото е небходимо, но не помалко от 6 броя на квадратен метър. При тухла се използват специализирани дюбели за
тухла. Около прозорците се залепват ленти от EPS.
След началната подготовка и определяне топлоизолационния материал може да
се започне с лепенето на топлоизолационните листове, което задължително става от
долу на горе. Така се избягва появата на всякакъв вид фуги, както и друг вид
некачествени изпълнения. Първият ред листове се нивелират. Може да се монтира и
водещ начален профил. Топлоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена
зидария" като се разминават и в ъглите на фасадата.
Задължително листовете се редят плътно един до друг, като при наличието на
малки фуги, получили се по време на работа, се запълват с ивици материал от същия
топлоизолационен продукт и полиуретанова пяна, а не с лепило или друга смес. Така се
избягва появата на топлинни мостове.
При работа по алпийски способ и от скеле, лепенето е на "рамково- точкова" или
"точкова" схема при равни фасади (с отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко
от 2см).
Ъглови профили и предварителна шпакловка
След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със
специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на
сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни
фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната
шпакловка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората
шпакловка с мрежа, както и да изравни някои неравности. Заедно с шпакловката се
монтират и пластмасови ъгли с мрежа на всички ръбове (без долния, с изключение на
балконите). Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от друга да
придадат по-добър естетически вид.
Монтираме водооткапващи лайсни в долната завършваща част на
топлоизолацията, в горното обръщане на прозорците, по тераси и навсякъде, където
може да се получи „подлизване” на дъждовна вода. Водооткапващите лайсни спомагат
за лесното отвеждане на дъждовната вода извън топлоизолацията, удължавайки живота
й.
Основна шпакловка с мрежа
След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която се прави със
стъклена алкалоустойчива армираща мрежа с тегло 145 гр./м2. Мрежата трябва да
покрива цялата изолация - не трябва да остават места без мрежа. Избягване на
евентуални напуквания по фасадата се постига чрез застъпване с 10 см на мрежите една
с друга. Мрежата се вгражда между шпакловката.
За шпакловка отново се използва специализирано лепило за топлоизолация, т ъ й \\
като освен добрите си механични свойства, то има и повишена водоотблъскваща
способност.
Преди да започнем с шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни (ъгли с
мрежа) по външните ръбове, за да стане ъгълът добре оформен и здрав в натоварените
зони. Около прозорци и врати се вграждат допълнителни армиращи мрежи.
Специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира
перваз, който трябва да излиза от 2-5 см. напред спрямо повърхността на изолацията,
предпазващ от проникване на вода в жилището, така и от интензивно мокрене на
мазилката под прозореца.
Грундиране - грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката.
Хубаво е грундът да се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не
безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от
прозиране на шпакловката. Когато се нанася, не трябва да се допуска стичане на капки
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по фасадата. Грундът се разнася старателно с мечето по основата, а при козирката и
обръщането на прозорците се използва четка.
Мазилка - Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема
ламарина. В зависимост от вида на мазилката тя се нанася и обработва само с метална
маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с
метална се изпълняват минералната или мозаечната мазилка. Останалите фасадни
мазилки се обработват с пластмаса. При всички декоративни мазилки нанасянето е
идентично - нанесена един път, мазилката на фасадата може да започне да се
обработва след около 10 минути. Оформянето се постига чрез хоризонтални,
вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една
стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата.
Процесът предварително ще бъде синхронизиран, тъй като фасадите са големи, и
ще се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.
Мерки за комуникация и взаимодействие между членовете на екипа, както
и с компетентните администрации и органи.
Комуникацията на Изпълнителя с други участници в строителния процес
(Доставчици на материали, Възложителя и други институции) ще се осъществява чрез
срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания и не на
последно място чрез документи, които съпътстват строителството, като табели,
дневници (на извършените работи, на проведените инструктажи, на доставките, на
изпълнените работи и др.), график за изпълнение на строителството, график на
доставките, протоколи за приемане на извършените видове СМР и др.
Комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя.
Организиране на Срещи:
Срещи предхождащи строителството (встъпителна) - между Възложител,
Изпълнителя и други заинтересовани местни институции. Целта на срещата е преди
всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на
изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.
Срещи за хода на работа —на които ще се разглеждат протоколи от минали
срещи, преглед на работата от края на последната среща; забележки и установяване на
проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; преработване на планирания
график на работа (ако е необходимо); проверки за качеството на извършените СМР;
безопасност и сигурност; др.текущи въпроси.
Други срещи —когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя
или Изпълнителя.
Организация на доставките на материали, оборудване, изпитванията.
Обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия.
Документи по изпълнение на строителството. Качествен контрол.
МАТЕРИАЛИ
Строителните продукти, които ще се влагат в строежа, ще отговарят на следните
технически спецификации:
• Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски
стандарти, или
• Европейско техническо одобрение (е или без ръководство), или
• Признати национални технически спецификации (национални стандарти),
когато не съществуват други;
Качествата на влаганите материали ще бъде доказано с декларация за
съответствието на строителния про<дукттч*одп^ана или подпечатана от производителя
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или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите
и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС
№325/06.12.2006г). Ще бъде изготвен график за доставка на материалите и
оборудването в зависимост от времето когато ще се влагат в строителството.
Предварително ще съгласуваме с Възложителя всички материали, елементи, изделия и
др., които ще се влагат при изпълнение на строителството.
За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка ше използваме
следните строителни материали:

Продукт/материал
по количествена
сметка

XPS

Предложение на
участника с описание
на спецификациите

Съгласно:

Производител
/ Доставчик

Приложени
сертификати и/или
декларации за
съответствие и/или
др.

„ Фибрант
България ” АД

Сертификат

„Баумит
България ”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели

„Теразид ”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели;

„Теразид”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели;

„Теразид”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели;

Ъглопротектори за Съгласно:
топлоизолация
E N 13658-2

„Теразид ”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели;

Мозаечна
минерална мазилка

„Рьофикс”
ЕООД

Декларация
за
експлоатационни
показатели;

ISO 9001:2008
EPS

Съгласно директива:
EN 13163:2013

Шпакловка

Съгласно:
БДС E N 13499

Стъклофибьрна
мрежа

Съгласно:
ETAG 004;
БДС 14999-81

Дюбели

Съгласно:
ТС 181/3;
БДС 14999-80

EN 15824:2009

управление на качеството, удосто
съответните спецификации и ста]

за
щи съответствието на влаганите материали със
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Съгласно:

Мониторинг и контрол на влаганите материали при изпълнението на СМР
Планираме и извършваме дейността си, при управлявани и контролирани
условия. Тези условия включват:
- наличността на информация, описваща характеристиките на продукта.
- наличността на необходимите инструкции за работа;
- инструкции за ЗБУТ и Опазване на Околната Среда;
използването на подходящи и проверени технически средства за наблюдение
и измерване.
При доставки, складиране и влагане на материали за изпълнение на СМР:
Доставка на материали:
Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали - ние сме създали
и внедрили контрол, съгласно изискванията на стандартите. Контролът е необходим, за
да се гарантира, че закупеният продукт, материал или услуга удовлетворяват
определените в офертата изисквания за предвидените за влагане материали. Контролът
на качество на закупуваните продукти и материали се извършва:
- чрез извършване на подбор и одобряване на Доставчици на продукти,
материали и услуги. И сключване на допълнително споразумение с даден
доставчик за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда.
- контрол от шофьор-снабдител и Техническия ръководител, при закупуване и
доставка до обекта и се документира чрез въведените оперативни документи.
На входящ контрол за качество, безопасност и необходимостта от влагането
им в строежите и да не замърсяват околната среда подлежат всички доставени
материали и стоки.
- входящ контрол на закупените продукти на строителната площадка при
постъпване на материалите, оборудване и елементите - в склада на обекта.
Доставките от материали, заедно с придружаващите ги документи сертификати за качество, декларация за съответствие или лист за безопасност,
се предават от снабдителя и се получават от техническия ръководител, който
извършва проверка на качеството и количеството на получените материали и
съответствието им с придружаващите документи. Всяка доставка,
непосредствено след получаването й и извършване от техническия
ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в
складовете на обекта. При констатиране на некачествени материали, същите се
връщат веднага на доставчика и се заменят.
Качеството на закупените материали се осигурява чрез:
^ еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите
и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е
необходимо чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят параметрите и
показателите на продукта;
"S подходящ избор на доставчик;
^ договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени изискванията
към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на
продукта (наличие на декларация за съответствие / сертификат за качество);
^ задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти,
съгласно изискванията на настоящата процедура и инвестиционния проект.
^ Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се
извършва въз основа на следнотоГ=31гт|айършване на СМР - въз основа на проектната
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документация и на изискванията на сключения с Възложителя, договор; за други
спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените договори;
С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените
Доставчици, същите се подлагат на периодична оценка от представители на отдел
снабдяване, и при необходимост.
При оценяването на доставчиците се разглежда следната информация:
• анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги от н-к снабдяване;
• анализ на регистрираните несъответствия по време на влагане на продуктите или
рекламации на Възложителя, дължащи се на несъответстващо на определените
изисквания, качество на доставените материали / - докладват се от Техническия
ръководител.
След внимателното запознаване с техническата спецификация, отправяме
запитвания за оферти за основните материали само към доставчици, които предлагат
такива, отговарящи на изискванията. Ние имаме дългогодишни контакти с тези фирми,
което ще спомогне за регулярност на доставките и навременна доставка на качествени
материали, необходими за изпълнението на строителния процес.
Практика при нас е, в случай че материалите на два различни производителя или
доставчика отговарят на изискванията, да предложим за одобрение материалите и от
двата производителя. По този начин си осигуряваме още един резервен вариант в
случай на непредвидени обстоятелства (например крупна авария в заводите). За всички
материали, за които имаме съмнение, че един доставчик не може да достави нужните
количества в определените от графика срокове, сключваме договори с повече от един
доставчик. Това ни дава още по-голяма сигурност за спазване на сроковете на
изпълнение. Залагаме наличието в нашия склад на материалите, няколко дни преди да
станат необходими за монтаж.
Транспортирането на материалите и оборудването до строителната площадка,
ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на
строителната площадка ще се организира периодично, а извозването им на местата,
предварително определени от компетентните органи.
Мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР.
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното
изпълнение.
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролират
технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти,
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено
изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за
нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от строежа, а
дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване
се прилагат съответните стандарти и правилници.
Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителноремонтната програма на обекта.
Планираме и извършваме дейността си при условия и според:
С наличността на информация, описваща характеристиките на продукта ;
С наличността на необходимит^ТТн&геукдии за работа ;
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инструкции за ЗБУТ и Опазване на Околната Среда;
използването на подходящи технически средства за наблюдение и измерване.
Изискването за качествено строителство във фирмата се решава на три нива:
Първо ниво - изискването на ръководството за използването на съвременни
технологии
и
материали
при
решаването
на
строителните
задачи.
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, е сертифицирано по ISO 9001 - управление на
качеството, ISO 14001 - опазване на околната среда и OHSAS 18001 - здравословни и
безопасни условия на труд.
Второ ниво - качествен подбор и динамична квалификация на строителни кадри, на
всички мероприятия за участие и контрол в качеството на строителството.
Трето ниво - създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на качеството на
самата обектова площадка и обвързването на изискванията за качеството с резултата от
положения труд и срочното завършване на обекта.
Като цяло в управленската пирамида за качество ключовите понятия се
реализират чрез:
- динамична квалификация на кадрите за техническо, технологично и организационно
ниво на знанията и уменията.
- вътрешна система за стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им
съгласно ПИПСМР и БДС.
- успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен
стремеж за постигане на по-добро качество.
С цел постигане на максимално изпълнение на изискванията на Възложителя
относно качеството и сроковете за изпълнение на предвидените строително-монтажни
дейности, като Кандидат - изпълнител на обществената поръчка поемаме ангажимент
за осигуряване на добра и стегната организация на материалния и трудов ресурс,
оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, имащи връзка с
изпълнението и приемането на строителните дейности и във връзка с подготовката и
съставяне на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на
непрекъснат контакт с Възложителя, при решаване на възникнали затруднения и
съгласуване на материали и технология на изпълнение и други, свързани с хода на
изпълнение на строително-монтажните работи.
Видове контрол по време на строителния процес:
• входящ контрол на материали и изделия за установяване на съответствие
със стандартите и нормите за безопасност и опазване на околната среда;
• контрол по време на изпълнение, текущ и краен контрол от Възложителя.
По време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи,
предвидени за изпълнение в настоящата обществена поръчка, от датата на съставяне на
протокол за откриване на строителната площадка до предаване на обекта с
четиристранен приемателно-предавателен протокол, подписан от страна на
Изпълнителя, Възложителя, Инвеститорския контрол и Директора на ОДЗ (или
приемане на обекта с протокол обр. 15), ще се осъществява постоянен контрол върху
изпълнението на СМР относно:
•

съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с
техническите спецификации, инвестиционните проекти и КСС;

•

съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените
технически спецификации, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
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•

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя,
като неразделна част от договора за изпълнение на СМР, линейни
календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще
включват:
•

проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите
спецификации, одобрени от Възложителя;

•

измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на
извършени СМР за сравняване с актуваните количества и тези по КСС;

•

проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените
материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническите
спецификации, представени от Възложителя към документацията за участие
в обществената поръчка;

•

проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици за
изпълнение на СМР.
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По време на строителството ще се реализира вътрешен контрол, както
следва:
• Контрол за правилно съхранение на строителните материали.
• Проверка за срока на годност и качеството на материала при излизане от склада и
влагане в строежа.
• Измерване на количества и обеми за видовете работи, преди да бъдат предложени за
изплащане.
• Контрол върху качеството на изпълнените СМР.
• Наличие на сертификати за съответствие на материалите, съгласно "Наредба за
съществените изисквания и оценяване на съответствията на строителните продукти",
въведена с Директива 89/106/.
• Осигуряване на координатор по безопасност и здраве - за етапа на изпълнение на
строежа съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба №2/22.03.2004 год.
• Контрол и стриктното спазване на правилата за безопасност и здраве при работа.
• Контрол за разработване, утвърждаване, съгласуване на планове за предотвратяване и
ликвидиране на аварии и за евакуация на работещите на строителната площадка.
• Контрол по време на изпълнение на строително-монтажните работи - всички работи
да се извършват с високо качество, което ще гарантира високо качество на обекта;
Всички вертикални елементи да се изпълняват възможно най-близко до вертикала;
Всички хоризонтални елементи да се изпълняват възможно най-близко до хоризонтала;
Всички хоризонтални и вертикални ъгли да се изпълняват по права линия; Всички
повърхности да са равни и гладки; Всички плоски повърхности не трябва’да имат
изкривявания.
• Контрол на строителното оборудване и автотранспорта: използване на строително
оборудване, отговарящо на изискванията за извършване на предвидените СМР;
използване на строително оборудване, намиращо се в добро техническо състояние,
преминало съответното техническо обслужване и безопасни за използване; стриктно
спазване на мерки по безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж
и демонтаж на строителните машини и оборудване; стриктно спазване на мерки по
безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и демонтаж на
строителни материали.
• Недопускане вреда на трети лица в следитвибчш^етроителството.

• Контрол по опазване на околната среда по време на строителството.
По време на изпълнение на предвидените строително-монтажни работи,
Изпълнителят ще осигурява достъп до обекта за представители на Възложителя за
проверка прогреса на работите и използваните материали и елементи.
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП”
ЕООД изпълнява дейностите
при
контролирани условия. Условията за контролирано изпълнение на тези дейности
включват:
• наличността на информация, описваща характеристиките на продукта и за
приложимите законови изисквания.
• наличността на работни инструкции и ООС, където са необходими.
• наличността на инструкции за здравословни и безопасни условия на труд.
• използване на подходящо и безопасно оборудване.
• наличността и използването на технически средства за наблюдение и измерване.
• внедряването на дейности за пускане на продукта, доставка и предоставяне на услуги
след доставката.
• гаранционните условия са съгласно нормативните изисквания.
• наличие и използване на ЛПС.
• извършване на Идентификация на опасностите и оценка на риска на работните места;
• прилагане на наблюдение и измерване на процесите.
• да гарантира опазване на околната среда от замърсяване.
Взаимоотношенията с Възложителя по повод на осъществена услуга включват и
обслужване на евентуални рекламации в гаранционния и следгаранционния срок, и
обратна връзка за проучване удовлетвореността на Възложителя.
Строителната дейност се регулира, контролира и ограничава от държавата чрез
закони, правилници и наредби.
Отговорността на строителя/ изпълнителя се определя от Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
Когато няма технологични предписания, трябва да се спазват конкретните
предписания относно последователността на отделните етапи, посочени в Наредбите
или Правилата за изпълнение и приемане на видовете строително-монтажни дейности,
на
инструкциите
на
производителите
на материалите.
Технологичната
последователност се контролира от Техническия ръководител.
Преди започване на работите, Техническият ръководител разработва график за
изпълнение на всеки конкретен етап от обекта. Разработените графици се съгласуват с
Възложителя. Техническият Ръководител при констатиране на пропуски на
Количествената сметка веднага информира Възложителя за извършване на
необходимите корекции. Преди започване на работата се уточняват условията,
необходими за извършване на дадените дейности за информационно осигуряване, с
необходимата проектна документация, каталози, справочници, стандарти.
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД се грижи за собствеността на
Възложителя, докато тя се намира под контрола му или се ползва. Когато собственост
на Възложителя бъде загубена, повредена или по друг начин е установено, че не може
да бъде използвана, се информира Възложителя, като съхранява записите за това ( ако
има такива).
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД гарантира опазване и връщане на
проектната документация на Възложителя, след приключване на работата по договора.
Действия от страна на изпълнителя при установени несъответствия:
1. отстраняване на отклонението.
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2. анализиране и отстраняване на причините.
3. маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти.
4. контрол върху несъответстващите материали и продукти.
5. идентификация и проследимост.
6. съхранение и предпазване.
7. контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, ЛПС и опазване
на околната среда.
8. маркиране на незавършеното СМР.
9. приемане на работата от Възложителя.

Съставяне на документация
Документацията, която ще бъде съставена и ще бъде представена на
Възложителя в процеса на изпълнение на обекта. По време на изпълнение на СМР:
През целия етап на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни и комплектовани
и
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„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД е отговорно да осигури пълна
координация във всички аспекти на изпълнението на работите, включително и
доставчици. Тази координация включва, но не се ограничава само до получаване на
информация от доставчици и предаването на свързани с изпълнението други
специалисти.
Ние сме разработили, внедрили и поддържаме програма „Управление на
несъответствия", в която са определени мерките, отговорностите и пълномощията, за да
се осигури:
У че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е идентифициран
и управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване.
У че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие.
У че ще се предприемат действия за предотвратяване на неговото първоначално
предвидено използване или прилагане.
У че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или
потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит
след доставката, или когато е започнало използването му.
У че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за
да се докаже неговото съответствие с изискванията.
У че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за
ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ.
У че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините
за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната повторна проява.
У че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на
установените действия върху околната среда и за ЗБУТ.
У там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или
изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за
контрол, процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на
риска преди да бъдат внедрени.
У че се прави преглед на ефикасността на предприетото коригиращо или превантивно
действие.
У че се правят записи за резултатите от приложените действия.
У че всички необходими изменения са отразени в документацията на ИСУК.
У че записите за естеството на несъответствията и за всички предприети последващи
действия, включително за получените разрешения за отклонения, се съхраняват.

комплектоват всички строителни документи, съгласно действащото законодателство,
всички помощни документи, снимки и други.
За предаване на обекта, съгласно изискванията на ЗУТ, всички документи ще
бъдат окомплектовани и описани.
Изпълнените СМР ще се приемат на етапи, с подписване на Протокол / Акт
образец 19 от упълномощен представител на Възложителя - координатор за
изпълнение на договора. Предаването на изпълнената работа се извършва с
четиристранно подписан приемателно-предавателен протокол от страна на
Изпълнителя, Възложителя, Инвеститорския контрол и Директора на ОДЗ.
Изготвяне на ежеседмични доклади:
Ще участваме във всички организирани срещи за напредъка, като ще изготвяме
ежеседмични отчети. Те ще съдържат като минимум следната информация:
- изпълнение на задълженията по договора.
-изпълненение на дейностите, предмет на договора по време и количество, съгласно
предложения линеен график.
-администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други.
- финансовото състояние на договора за строителство - отчет за изразходените средства
и прогноза за оставащия период.
- екипа на строителя.
- проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложени и
/или предприетите действия за решаването им.
- друга информация, по преценка на Изпълнителя и изисквана от Възложителя.
Оргазинационна схема при спазване на План за безопасност и здраве
Класификация на опасностите:
Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в
съответствие с оценките на риска ще произхождат от:
aJ удар от падащи предмети,
б/ неправилно стъпване и нараняване,
в/ при монтажа и използването на скелето,
г/ при монтажа и закрепването на отделните елементи.
Преди започване изпълнението на конкретен вид СМР, техническият
ръководител ще запознава работниците, които ще бъдат заети в изпълнението на вида
СМР с Инструкции за безопасна работа и ще спазваме всички описани по-горе мерки за
безопасност и с инструкции относно технологията на изпълнение на съответния вид
СМР.
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка
за риска, Координаторът по безопасност и здраве ще осигурява писмени инструкции по
безопасност и здраве. Инструктажи ще се провеждат при постъпване на работа на всеки
работник. Ежедневно ще се правят инструктажи. При започване на нов вид работа, ще
се провеждат инструктажи, свързани с безопасното изпълнение на вида работа е
зависимост от приетата технология на изпълнение на даден вид работа, което ще се
удостоверява с подписи на работниците. Техническият ръководител ще отговаря за
инструкциите и ще провежда обучение, съгласно издадена заповед за определяне на
видовете инструктажи и лицата, провеждащи инструктажите за обекта. Инструкциите
съдържат конкретни точки за всеки вид работа, предвиден за изпълнение на обекта, и
ще се актуализират при всяка промяна, и датите, на които са проведени, променяни и
утвърдени. Те съдържат праватаз^ОТГ^ворностите и задълженията на лицата, които
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ръководят трудовите процеси. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве
е указано в чл.19/1/от Наредба №2. Преди започване на СМР, ще съгласуваме
технологията на работа с органите по безопасност на труда. Строителната площадка
трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни изисквания. Задължение на
техническия ръководител на обекта е да не допуска външни хора на обекта,
неинструктирани и необучени работници. Всеки преминал обучение и инструктаж
работник е длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително
личните предпазни средства и работно облекло.
Всички работници и служители са длъжни да се запознаят и да спазват
наредбата за противопожарна защита.
Всички работни места и складове ще бъдат обезопасени. Спазването на
изискванията, посочени в приложенията на Наредба№2 /Приложения 1-7/ са
задължителни.
Техническото ръководство ще организира ограждането и обезопасяването на
строителната площадка. Площадката ще се почиства редовно от строителни отпадъци.
Складирането на материалите ще става само на указаните за това места и
съгласно нормативите за складиране на всеки материал. Разтоварването на обемисти и
тежки товари ще става под ръководството на техническия ръководител или специално
обучено лице.
Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи:
Подготовка на строителната площадка и временно строителство:
Подготовка на строителната площадка:
Строителната площадка ще се огради по границите с временна ограда. Ще се
направи и обозначи вход /изход за обекта.
Ще се постави информационна табела до входа със строежа, инвеститора и
сроковете за изграждане на обекта съгласно чл.13 от Наредба № 2.
Ще се поставят табели, забраняващи достъпа на външни лица до обект.
На подходящо място ще се оборудва приобектова аптечка и място за оказване на
първа помощ. Работниците ще бъдат снабдени с подходящо облекло, индивидуални
защитни средства и предпазни устройства.
Складови площадки и строителни отпадъци
Ще се поставят контейнери за строителни отпадъци .
Преди започване изпълнението на СМР по обекта с Възложителя ще бъдат
съгласувани местата за кратковременно складиране на строителните материали, преди
да бъдат вложени.
Транспортни връзки
Транспортът на строителните материали и оборудване ще се осъществява по
съществуващата пътна мрежа. Маршрутът на транспортните средства подлежи на
предварително съгласуване с Възложителя и други компетентни органи.
Достъпът до обекта за движение на работещи по изпълнение на СМР, пренасяне
на строителни материали, пренасяне на необходимото за изпълнение на СМР
оборудване ще се осъществява по маршрут, посочен от Възложителя.
Транспортирането на работниците до строителната площадка, ще става с
наличните транспортни средства, с които разполагаме.
Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.
Строителните отпадъци (твърди и течни) ще се извозват само на определените за
тази цел места. Строителното оборудване и транспортни средства ще се поддържат
изправни с цел да не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички
транспортни средства, които щ е —ичролзват за изпълнението на поръчката са
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снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. През целия период на
изпълнение на строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистотата на
строителната площадка за всеки отделен етап на изпълнение на дейностите.

Отговорности на персонала
Участници в процеса на изпълнение на предвидените в поръчката строителномонтажни работи - задължения и отговорности:
Дейността по организацията на работата е вид процес, който включва в себе си
всички заинтересовани страни по отношение изпълнението предмета на поръчката.
Участниците в процеса на изпълнение предмета на поръчката са Възложител и
Изпълнител, технически ръководител, доставчици на суровини и материали.
Възложител по настоящата обществена поръчка е Столична община — район
Младост. В хода на изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи
Възложителят и осигуреният от него инвеститорски контрол, има право по всяко време
да проверява строително-монтажните работи; да контролира начина, по който се
изпълняват заложените в техническите спецификации, инветиционните проекти (които
ще бъдат предоставени от Възложителя след сключване на договор за изпълнение,
съгласно указаното в документацията за участие) и КСС дейности и технологии; при
констатиране на даден дефект или отклонение - да дава инструкции за отстраняването
им. В случай, че констираните дефекти са сериозни, Възложителят ще има право да
спре изпълнението на строително-монтажните дейности, като уведоми изпълнителя на
дейностите за направените констатации и мерките, които следва да бъдат изпълнени.
Изпълнителят на строително-монтажните работи. В качеството си на
изпълняващ дейностите по СМР, ние ще носим отговорност за:
^ Изпълнение на строежа в съответствие с техническите спецификации и КСС, и е
нормативните изисквания.
'S Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с правилата за
технологията на изпълнение и на мерките за опазване на живота и здравето на
работещите на строителната площадка. При констатирани дефекти и отклонения от
страна на Възложителя, същите ще бъдат коригирани / отстранени за сметка на
Изпълнителя.
Изпълнението на строително-монтажните работи с материали, изделия,
продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и
за технологичните изисквания за влагането им. Във връзка с това, изпълнението на
строително-монтажните работи ще се реализира при недопускане на появата за заплаха
за хигиената и/или здравето на работещите на строителната площадка и работещите в
сградата, както и намиращите се в сградата трети лица, и ще цели опазване на околната
среда. Всяка доставка на строителни материали, продукти, консумативи, на
територията на строителната площадка и/или на други, определени за това места
(складове и помещения) ще имат оценено съответствие съгласно Наредба на
Министерски съвет за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти. На територията на строителната площадка
ще бъдат доставяни и влагани в строежа само материали, отговарящи на стандартите за
качество, съгласно действащата нормативна уредба на Република България.
Доставяните материали ще са придружени със съответните сертификати за качество и
произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и
други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към
продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

со
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Своевременно съставяне на Протоколи за приемане и заплащане на извършените
видове и количества строително-монтажни работи за всеки отделен етап на изпълнение
предмета на настоящата обществена поръчка. Съставяне на четиристранен
приемателно-предавателен протокол, съгласувано с Възложителя за окончателно
предаване и приемане на строително-монтажните работи.
съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в
строителния процес или от контролен орган на съставяните документи по време на
изпълнение на строително-монтажните работи.
Като изпълнител носим отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от
свои виновни действия или бездействия.
При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани
изискванията на Наредба № 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 пожарна безопасност при строителството и
експлоатация на подобни обект, а също и ще се грижим за сигурността на всички лица,
които се намират на строителната площадка.
м Управител - Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната
дейност на дружеството. Осъществява финансовия контрол в предприятието и прави
икономически анализи на стопанската дейност на дружеството. Ръководи планирането
на цялата дейност и участва при разработването политиката на предприятието.
Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на
договорените за изпълнение дейности за съответните обекти, които се изпълняват от
дружеството.
Назначава със заповед длъжностните лица, които да носят отговорност за
организацията по извършване на дейностите и контрола върху тях, спазването на
правилници, инструкции и вътрешни наредби, приложими при изпълнение на СМР.
Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване
на строителните работи, в т.ч. обозначаването им и обезопасяването на строителните
площадки.
Ръководител екип - Организира, планира, ръководи и контролира дейността
за цялостна реализация на договорените за изпълнение строителни работи за
съответния обект. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно
започване на строителните работи, в т.ч. обозначаването, ограждането и
обезопасяването на площадките. Изработва и оптимизира графиците за изпълнение на
строително- монтажните работи. Изработва и актуализира планове за безопасност и
здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ, следи за изпълнението на
необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и
координира изпълнението на строително-монтажните работи по площадките чрез
контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните
графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира
изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки
видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага
санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и
контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.
Представлява работодателя в комисии, проверки, срещи с възложители
свързани с дейността.
Комуникира с Възложителя за да изпълни изискванията му в съответствие със
законовата уредба.
Организира и ръководи подготовйд^^^Жпредаване на готовите строителни
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работи, участва в комисии по предаването, води отчет по отстраняването на евентуално
възникнали дефекти в гаранционните срокове.
Ръководителят екип е пряко подчинен на Управителя на дружеството.
Технически ръководител - Техническият ръководител на обекта ще бъде
постоянно лице за контакт на Изпълнителя, с което представители на Възложителя ще
осъществяват ежедневен контакт.
Техническият ръководител работи в тясно сътрудничество с Ръководителя на
екипа и се грижи за организирането, планирането и контрола на организацията на труда
и техническото изпълнение на строителния обект по отношение на поверените му
строителни бригади и работници по специалности. Формулира целите и основните
задачи по изпълнение на всички дейности.
Техническият ръководител контролира изпълнението и разработването на
общи детайлни графици и планове по изпълнение на предвидените строителномонтажни работи и качеството. Следи за спазване на работния график и почивките на
обекта, както и цялостното спазване на трудовата дисциплина. Ръководи организацията
на труда на строителния обект, като осигурява необходимите работници чрез
информиране на ръководителя и изтегляне на работници от други обекти на фирмата
или чрез наемане на нов персонал, при необходимост. При наемане на персонал, прави
подбор на квалифицирани работници след преценка на опита им. Грижи се за
изрядното попълване на ежедневната работна документация. Следи за спазване и
подсигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на обекта. Държи в
течение на работата си ръководителя и съгласува с него важните решения. Осигурява
изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици и
техническите спецификации. Организира своевременното снабдяване на обекта с
необходимите материали и оборудване за изпълнение на съответните видове
строително-монтажни работи.
Изготвя оценки за резултатите от дейността по изпълнение на поръчката,
решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи. Заедно с
административното ръководство на Изпълнителя и Отговорника по контрол на
качеството, техническият ръководител отговаря за разработването, внедряването и
изпълнение на програмата за осигуряване на качеството за проекта и координира
инспекции, проверки и одити на строителния обект. Отговаря за вземането на точни и
бързи технически решения, когато се появят евентуални несъответствия с проектните
решения и пропуски в работата на изпълнителския състав.
Техническият ръководител е необходимо да е запознат подробно с
техническата документация по обекта. Да е запознат с подробно предвидените
технологии за изпълнение на работите и с правилата и изискванията към тях, за
съответните предвидени СМР. Да е запознат с нормативната уредба по строителството,
отнасяща се както до общите изисквания към строителството, така и по въпросите,
свързани с извършването и приемането на видовете работи, чието изпълнение
ръководи, както и с изискванията по приемане на строежите и разрешаване на тяхното
ползване. Изготвя необходимата отчетна документация. Осигурява вземането на
необходимите проби и извършването на съответните изпитвания и съхранява всички
лабораторни документи, заключения и експертизи за тях, когато е необходимо.
Отговаря за изработването на екзекутивната документация, когато е необходимо.
Участва по подготовката за приемане на строежа, както и в цялостната процедура за
това. Съобразно преките им ръководни и управленски функции, отговаря за: спазването
на изискванията по безопасност и хигиеналщ-тру^а и противопожарна безопасност на
строежа.
Техническият ръководител на с;
лния обект провежда видове

УООйОийОиУ1з5

инструктажи по ЗБУТ на работещите на строителния обект, съгласно издадена заповед
за определяне на лицата, провеждащи инструктажите и видовете инструктажи, които
ще се провеждат, за съответния строителен обект. Контролира изпълнителския
персонал на строителната площадка, относно ползването на специално и работно
облекло и лични предпазни средства, както и спазване на инструкциите по ЗБУТ за
извършване на СМР.
Техническият ръководител упражнява цялостен контрол на строителната
площадка; проучва подробно документацията за обекта - чертежи, сметна
документация, комплексни и мрежови графици, разчетите за необходимите трудови и
материални ресурси, утвърдения производствен план и икономически показатели.
Организира подготовката за започване на строително-монтажните работи и контролира
спазването на технологичната последователност на процесите. Координира и
контролира работата на отделните екипи. Контролира допускането до експлоатация на
производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или
отстраняване на повреди. Контролира работата с производствените машини да се
извършва само от квалифицирани и правоспособни лица. Подготвя заявките за
материали, механизация, работна сила. Познава законите и другите нормативни актове,
методите и технологията на извършваните СМР. Подчинени длъжности: строителни
бригади.
Отговорник за контрола на качеството на материалите и строителномонтажните работи - Ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на
качеството на дейностите по изпълнение на договора. Отговаря за разработването,
внедряването и установяването на Програма за осигуряване на качеството за
изпълнение на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.
Създава информационна система за съществуващите стандартизационни и
други документи, свързани с изискванията за качеството на работите.
Осигурява системно обучение за персонала по базовата програма за
осигуряване на качеството, изискващо се за изпълнение на договора.
Отговаря за събирането и съхранението на записите по качеството.
Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия.
Действията му са в тясна съгласуваност с Ръководителя на проекта.
Отговаря за извършване на прегледи и одити.
Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол върху
качеството на продукцията и влаганите суровини и материали. Носи отговорност за
допуснати вреди от производството на некачествена продукция, поради занижен
контрол.
Познава добре процедурите на ИСУК и документите, регламентиращи
управлението на процесите, в които участва.
Ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на качеството върху
доставените материали и строителната дейност на предприятието. Осъществява
контрол за спазване на стандартите за качество на строително-монтажните работи и
влаганите в тях материали и суровини. Създава и поддържа информационна система за
съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество
на строително-монтажните работи. Анализира причините за доставената некачествена
продукция и предлага мерки за отстраняването им. Предлага въвеждането на нови
системи на работа и материали за подобряване на качеството на работите. Информира
своевременно ръководството за резултатите от дейността си.
Координатор по безопасност и здраве - Организира, координира и
- ^ ЛИРа деиностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
(оЬУ I ) в предприятието, съгласно нацценшщото законодателство и в синхрон с
вътрешните актове на работодателя. Й щ 5 ^ в а и актуализира правилника за
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вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците
и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на
труда. Организира работата по установяването и оценка на професионалните рискове и
разработване на проекти, програми и конкретни мерки за преодотвратяване на риска за
живота и здравето на работещите. Изготвя оценки и становища, относно
съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при
въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване
и работни места. Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации.
Организира обучението на ГУТ, разработва и реализира програми за работещите по
ЗБУТ. Провежда проучвания на мнението на работниците и служителите, относно
условията на труд и предприеманите мерки за опазване тяхното здраве. Анализира
причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и
предотвратяване. Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове и
контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд документация.
Подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в ГУТ и от
ръководството на предприятието. Организира снабдяването на работещите при
специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки към нея,
с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност,
изправност и редовно използване. Въвежда съоръжения за колективна защита и
осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице
риск, който не може да бъде предотвратен. Координира работата на длъжностните лица
и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Координира действията по
изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна
работа на работници от различни предприятия. Контролира спазването на изискванията
на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от
работещите. Консултира работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите
по прилагането на правилата за ЗБУТ. При констатирани нарушения, предписва мерки
на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира
управителя на фирмата и предлага съответни мерки, включително и за налагане на
санкции на виновните длъжностни лица.
Работни звена
Основни задължения: Да изпълняват възложените им видове СМР при спазване
технологията им на изпълнение. Да спазват инструкциите по безопасност. Да избягват
небезопасни практики, които могат да доведат до тяхното или на друг нараняване. Да
използват правилно всички лични предпазни средства, които са им осигурени. Да
докладват незабавно за всички небезопасни условия, наранявания или инциденти на
ръководителя си. Да поддържат добри работни условия през цялото време. Да се
допитват до ръководителя си при съмнения, относно точното изпълнение на дадена
работа.
Документи по изпълнение на строителството
Изпълнението на строително-монтажните работи ще започне след съставяне
на протокол за откриване на строителната площадка.
Приключване на строително-монтажните работи за всеки отделен етап ще се
осъществява със съставянето и подписването на Протоколи.
Окончателното приемане на възложенще^строително-монтажни работи ще се
извърши с четиристранно подписан При^а^йшо-предавателен протокол от
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Изпълнителя, Възложителя, Инвеститорския контрол и Директора на ОДЗ.
При евентуални забележки, констатирани по време на изпълнение на
строително-монтажните работи, същите ще отстраним в максимално кратки срокове
с цел да не се забавя окончателното приключане на обекта.

О
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Защита на околната среда
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД се стреми да следва световните и
европейски тенденции за устойчиво развитие, ориентирано към екологичните
приоритети и съзнаващо отговорностите си при изпълнение на строителните работи.
Приоритетите на „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД в областта на опазване
на околната среда са:
• Съхраняване на природата в зоните на строителство.
• Осигуряване на екологичната безопасност и техническа надеждност по
време на строителството, транспорта и експлоатацията.
• Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве.
• Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им
биологично развитие.
Основните направления по реализациятат на екологичната политика на
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД са:
• Спазване на изискванията на законодателството, действащите стандарти, норми
и правила по опазване на околната среда.
• Осигуряване на опазването и възстановяване на нарушените земи в зоните на
строителството.
• Осигуряване на безопасна експлоатация на обектите.
• Управление на дейностите по опазване на околната среда.
Разпределението на мероприятията, които „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД
изпълнява за опазване на околната среда се осъществява на база компонентите на
околната среда, а именно - атмосферен въздух, води, почва, земни недра, ландшафт,
природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие.
Опазването на околната среда в строителството, включва вземането на много
мерки във всички етапи при реализиране на обекта, предмет на настоящата обществена
поръчка и последващата му експлоатация.
Тези мерки трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за
всички, които обитават, посещават или работят на строителния обект, да се
минимизира евентуалното отрицателно въздействие върху компонентите на околната
среда от дейностите, които се извършват на обекта, и последващата му експлоатация.
Това включва използването на екологично безопасни материали и технологии,
проектирането на безопасни инсталации и системи и тяхното безопасно експлоатиране.!
гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане
на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда,
избиране на най-удачните екологосъобразни решения, използване на най-добрите
налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни
мероприятия, предотвратяване и контрол на замърсяването, спазване на нормативно
определените пределнодопустими концентарции и норми на допустими емисии на
различните замърсители.
При извършване на строително-монтажните работи по реализацията предмета на
настоящата обществена поръчка ще се включат мерки и дейности за опазване и защита
на околната среда, подготовката на които ще започне преди и ще продължи в периода
на изпълнение на строително-монтажните работи по обекта, до предаването му за
експлоатация, с цел да се гарантира сдаздаце1Ъ на законовите разпоредби и
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недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората,
работещи на обекта, както и на населението в района.
Всички строително-монтажни работи ще се изпълняват в съответствие с
българските разпоредби и закони за защита на околната среда.
Ще бъдат предприети мерки за ограничаване до минимум шума и праха на
обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици ще бъдат почиствани
и отпадъците ще бъдат извозвани на сметище.
По време на строителството ще се емитира главно прах и отработени газове от
строителните и транспортните машини и ще се достига до временни промени в
акустичните характеристики на околната среда. Това ще бъде в резултат на
концентрация на строителна техника и оборудване на строителната площадка.
По време на изпълнение на предвидените СМР не се очаква съществено
замърсяване на качеството на атмосферния въздух.
При изпълнението на поръчката ще се изпълняват следните мероприятия:
Задължителни мерки за опазване на околната среда при изпълнение на
строително-монтажните работи на обекта, предмет на настоящата обществена поръчкаВоди:
Въведение: Според чл. 37 от Закона за опазване на околната среда: Опазването
на водните обекти осигурява баланса между експлоатацията на водите и естественото
им възстановяване и съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните
и подземните води.
При осъществяване на строителните дейности по проекта, е възможно да бъдат
създадени условия за замърсяване на водите - от изтичане на масла и други
нефтопродукти от транспортните средства и машините, от неправилното съхранение на
отпадъци и други.
Мерки за опазване на водите: Мерките, които следва да бъдат предприети, за
да се смекчи / ограничи вредното въздействие върху водите са свързани с
недопускането изхвърляне на строителни отпадъци в коритата на реките.
Необходимо е да се използва изправна строителна и транспортна техника за
предотвратяване замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти.
Почви:
Въведение: Съгласно чл. 39 от Закона за опазване на околната среда:
Опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвата гарантират ефективна
защита на човешкото здраве и на функциите на почвата, като се отчита, че почвата е
ограничен незаменим и практически невъзстановим природен ресурс. Опазването
устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел: предотвратяване на
нейното увреждане; трайно запазване на многофункционалната й способностосигуряване на ефективна защита и здравето на човека; съхраняване на качествата й
като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животнитеосъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни
изменения на почвата и прилагане на добри практики за земеползване; отстраняване
и/или намаляване на вредните изменения на качеството й, предизвикани от процеси
увреждащи почвите, според изискванията на типовете ползване.
Замърсяване на почвата - е процес на натрупване на неорганични или органични
вредни вещества от естетствен или антропогенен източник, чието поведение и
™
РаЦ" И ПрИЧИНЯВат УвР«Дане на почвените функции. Основен изтрочник на
замърсяване на земите е транспортът. В почвата могат да попаднат тежки метали: мед
олово, хром, манган и др. Те проникват в пощата чрез напояване със замърсе™
промишлени води или от промишлено з а м - ^ ^ ^ ■здух. ~
”
Работата
на автомобилните
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двигатели също са един от главните замърсители. Тежките метали са особено опасни,
защото са устойчиви. Те причиняват болести, които засягат почти всички човешки
органи.
Основната опасност от замърсяването на почвата произтича от случайни разливи
на гориво — смазочни материали от автомобилите и замърсяване на почвите от
неправилно изхвърляне на отпадъци.
За предотвратяване на потенциалните заплахи се предвиждат следните:
Мерки за опазване на почвите: Не се допускат разливи на горива и смазочни
материали от автомобилите и машините, тъй като измиването, зареждането и
техническото обслужване на същите се извършва на оборудвани за целта места.
Автомобилите и машините ще се поддържат в отлично експлоатационно
състояние, като ще се извършват задължителните годишни тенически прегледи и
незадължителни ежеседмични технически прегледи.
При констатиране на неизправност, автомоболите и машините веднага ще бъдат
превозени до специализиран сервиз за ремонт.
Служителите на „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД ще бъдат подробно
инструктирани за действия за ограничаване на замърсяването при инцидент.
Отпадъците ще бъдат изхвърляни на определените места.
В зоните, в които се ползват бои, грундове, разредители или подобни материали
се извършва предварително застилане срещу евентуален разлив;
В зоните за складиране на строителни разтвори се осигуряват съдове, в които се
изсипва материала, като под и около него се застила ПВЦ фолио.
При евентуално замърсяване, се извършва цялостно премахване на ерозиралия
почвен слой и подмяната му с нов.
Всички дейности, които ще се изпълняват, ще са под контрол, така че да не се
допуска замърсяване или увреждане на почвата.
След приключване на определените видове работи, Изпълнителят ще разчисти и
премахне от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от
временното строителство, така че състоянието на площадката да е в съответствие с
изискванията на Възложителя.
Въздух:
Въведение: При извършване на строителството на обекта са възможни вредни
емисии към атмосферния въздух, вследствие организирани и неорганизирани
източници на прах и газови емисии. Източници на емисии може да бъдат
механизацията и транспортните средства, използвани за обезпечаване изпълнението на
поръчката, отпадъци и други.
Раоотата на механизацията и транспортните средства с дизелови двигатели е
свързана с изпускане на изгорели газове, съдържащи серни окиси и сажди. Могат да
бъдат изпускани и много малки количества тежки метали и устойчиви органични
замърсители.
Емисии на прахови частици могат да се образуват при работата на
механизацията за разпределение на инертния материал (кварцов пясък) и при
товаренето и транспортирането на строителни отпадъци от обекта.
Мерки за опазване на атмосферният въздух: Опазването чистотата на
атмосферния въздух осигурява защита на човешкото здраве, на живата природа, на
природните и културните ценности от вредните въздействия и предотвратяване
настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на качеството на
атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в резултат
на различните човешки дейности. Запазване качеството на атмосферния въздух в
районите, в които то не е нарушено, и подо^рд55й)ето му в останалите райони.

0000000000140

За намаляване на емисиите на прах и изгорели газове:
Емисия на вредни газове: По време на извършване на СМР се очакват
неорганизирани емисии, които ще бъдат основно от прах и отпадъчни газове,
предизвикани от демонтажните и разрушителните работи, строителните машини и
движението на превозните средства, товаро-разтоварните работи.
За превенция на вредни въздействия ще бъдат предприети следните
мерки:
- За ограничаване емисиите на изгорели газове, автомобилите и машините няма
да работят на празен ход.
- Допускат се само технически изправни транспортни средства и механизация;
Автомобилите и машините ще се ремонтират само в лицензирани сервизи от
вносителите на съответната марка. Ще се използват само оригинални резервни части.
- Ще се извършва надзор и периодичен преглед на използваната техника; При
извършване на ежегодни технически прегледи се установяват техническите параметри
на автомобилите и механизацията. Дооценява се възможния риск от завишени емиси на
изгорели газове, планира се извършването на текущ / основен ремонт.
За да се осигури изправността и нормалната работа на автомобилите и
механизацията, допълнително се извършва планов преглед, текущ ремонт, основен
ремонт и авариен ремонт.
В случай, че определен автомобил или машина не може да бъде ремонтирана до
степен, отговаряща на изискванията (за допустими емисии на изгорели газове и пр.), се
заменя с нова.
’
Прах: за ограничаване образуването и разпространението на прахови емисии ще
бъдат предприети следните мерки:
- Превозването на материали и отпадъци ще се извършва с покрити транспортни
средства, натоварени по начин, който не позволява разсипването им. Ще бъде
организирано предварително запознаване на изпълнителския персонал с мерките за
опазване на атмосферния въздух.
- При извършването на строително-монтажните работи ще бъдат взети
допълнителни мерки за намаляване на емисиите на прах към атмосферния въздух, като
ще се планира предварително извършването на всички дейности и методи на работа,
така че емисиите на прах да бъдат във възможно най-малка степен.
- Ще бъде поставена защита посредством огради с ограничаващи прахта платна.
- Напръскване с вода при почистване на работните участъци.
- Навременно почистване на отпадъците от строителната площадка.
- Материалите и отпадъците се транспортират със затворени контейнери или
покрити камиони.
- МПС и механизацията ще се движат със скорост, непозволяваща вдигането на
прах от пътната настилка.
- Почистване на гумите на автомобилите и механизацията, обслужващи на
строителната площадка.
- Периодично измиване на участъците на замърсените улици извън строителната
площадка.
р
- При евентуално замърсяване на строителната площадка или прилежащите
терени с кварцов пясък, или друг потенциален източник на прахови емисии ще бъде
организирано своевременното п оч и ствщ ^ор^яван е на замърсения участък за да се
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ограничат възможните прахови емисии.
Шум и вибрации:
Въведение: Източници на шум при изпълнението няа СМР за обекта са
транспортните автомобили и механизация, при осъществяване на пробивни работи.
Източник на противопоказни за здравето на хората са и вибрациите, причинени от
мобилни телефони.
За недопускане на увреда от високи нива на шум и вибрации
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД ще приложи следните:
Мерки за ограничване на шума и вибрациите: Автомобилите и
механизацията се поддържат в перфектно техническо състояние, като
шумозаглушителните устройства на същите се проверяват ежемесечно. При
констатирана повреда, автомоболите и машините се ремонтират в специализиран
сервиз.
Фоновото шумово ниво в района няма да се измени при изпълнение на
предвидените видове строително-монтажни работи и ще бъде в рамките на
лимитираните нормативни стойности.
На строителната площадка не се предвиждат помощни производства,
замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шум, лъчения и полета.
При СМР, извършвани с механизация и ръчни инструменти, които издават
повече шум, ще се въведе режим на работа, съгласно регламентираните часови зони за
пазене на тишина; ще се изготвят шумови карти за контролиране и отчитане нивото на
шум.
Товаро-разтоварните дейности ще се извършат при изключени двигатели.
Използваното оборудване ще отговаря на българските стандарти за шум.
Транспортните средства и другото оборудване ще отговарят на стандартите за
емисии, определени от съответните органи на Министерски съвет на България и ще
бъдат проверявани периодично. По време ма изпълнение на СМР се очаква нивото на
шума да бъде в пределно допустими норми.
Няма да се допуска работа на машините на празен ход.
Мобилните телефони се носят и ползват по начин, гарантиращ липса на увреда
за ползващите ги.
Строителни отпадъии. Управление на отпадъиите
Въведение: Съгласно чл. 57 от Закона за опазване на околната среда:
Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали
или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда и се осигурява чрез: предотвратяването или намаляването на образуването на
отпадъци и на степента на тяхната опасност чрез: разработването и прилагането на
технологии, осигуряващи рационално използване на природните ресурси; техническото
разработване и пускането на пазара на продукти, които са проектирани така, че тяхното
производство, употреба и обезвреждане да нямат или да измат възможно най-малък дял
за увеличаване на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от
замърсяване с тях; разработването на подходящи техники за окончателно обезвреждане
на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване,
рециклиране или преработване; оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране
повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични
суровини или на използване на отпадъцитекато източник на енергия; безопасно
съхраняване на отпадъците, непригодни ^еГопоЗоиГоряване на настоящия етап на
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развитие.
Въздействието на отпадъците върху околната среда е в пряка зависимост от
техния вид, количество и начин на управление.
По време на изпълнение на СМР за реализиране на обекта ще бъдат
генерирани: битови отпадъци - от персонала на „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП”
ЕООД, отпадъци от опаковки - от доставка на материали и оборудване, строителни
отпадъци - от остатъците от строителните материали.
Мерки за управление на отпадъците: Във връзка с чл. 6 от Закона за
управление на отпадъците ще бъде прилаган следния приоритетен ред (йерархия):
предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране,
друго оползотворяване, обезвреждане.
Отпадъците, генерирани по време на изпълнение на поръкта, ще се събират
разделно, на обособено за целта място и в подходящи съдове, в зависимост от техния
вид и количество:
• Битовите отпадъци се съхраняват в контейнер за битови отпадъци.
• Опаковките от доставените материали / оборудване се сортират по видове
(дървени, пластмасови, метални, хартиени и картонени) и съхраняват на
обособено за целта място (предварително съгласувано с Възложителя) в
подходящи съдове.
• Строителните отпадъци - в контейнери за строителни отпадъци.
За безопасно и лесно събиране на отпадъците ще бъде осигурен и необходимия
достъп да съоръженията.
Предаването за подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване
или обезвреждане на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл.8 от ЗУО само възоснова на писмен договор с лицата, 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.
За предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци ще се
осъщетвяват следните мерки:
- Ежедневно отстраняване на строителните отпадъци и материали след
завършване на работата през деня;
- Строителните отпадъци се извозват само на регламентираните депа
определени от Възложителя.
- Ще бъдат полагани грижи за опазване от замърсяване с битови отпадъци на
работната площадка и околното пространство, чрез организиране поставяне на
контейнери за битови отдъци, съгласувано с Възложителя и отговорните служби към
Общината; ще монтираме достатъчно на брой химически тоалетни, в зависимост от
броя на работещите на места, предварително съгласувани с Възложителя.
-Изпълнителят ще вземе всички мерки, съгласно разработената система за
опазване на околната среда, за намаляване на емисиите от прах, които са разгледани
подробно по-горе в настоящото предлобение за изпълнение на поръчката.
-Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа, посредством улеи
(сметопроводи), ще бъдат монтирани така, че да не запрашават или замърсяват
работната и околната среда.
- При изпълнение на строителството ще поддържаме строителната площадка и
частите от строежа чисти, като ги почистваме регулярно от строителни отпадъци и
организираме тяхното извозване до съответните сметища.
- На определени за целта мест^съгласувано с Възложителя, ще бъдат
поставени контейнери, предназначени са^Д г^грои телн и отпадъци, които ще се
обслужват редовно от Изпълнителя.
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- След завършване на строителството ще отстраним от строителната площадка
и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и
строителни отпадъци.
- Ще изпълняваме приложимите Законови разпоредби, включително всички
предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на
граничещите й обекти.
- При предписание на общинската администрация, строителната площадка ще
се оборудва с мивка за измиване на автомобилите и на строителните машини преди
излизането им на уличната и пътната мрежа.
Гарантираме, че всички лица под наш контрол, които потенциално могат да
предизвикат, определените значими въздействия върху Околната среда, ЗБУТ или
при изпълнение на задачи за фирмата или от нейно име, са компетентни на основата
на подходящо образование, обучение или опит, чрез извършване на подбор на
персонала и всички права, отговорности и задължения са разписани в длъжностните
им характеристики, както и подбор на доставчици на стоки, материали и услуги, за
което има „списък на одобрените доставчици”, като един от показателите за
одобряването им е доставяне на екологични безопасни материали и технологии.
Също така е особено важно да се определят изискванията на качеството,
здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и в процеса
на работа да подобрява постиженията си в тази област.
На представителя на Ръководството е възложено да следи, за това
заинтересованите лица да са запознати с всички актуализации на законови и
нормативни документи, което е изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2008,
БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, непрекъснато подобрява системата
си за управление в съответствие с изискванията на стандартите и българските
законови разпоредби. Дружеството е създало и внедрило основни процедури, за да
индентифицира аспектите на околната среда на своите дейности, които управлява и
които биха могли да имат значимо въздействие върху околната среда. Дружеството е
утвърдило оперативни документи за собствен мониторинг, които се актуализират за
всеки нов обект. Определени са лицата, отговорни за извършване на мониторинга.
Има разработени и оперативни документи, с които се запознават всички работещи на
обекта работници и всички заинтересовани лица.
При започване на поръчката ще бъде сключен договор за местата за
депониране на строителни отпадъци, съгласно ЗУО. Предвидени са необходимите
ресурси за обучение на представителя на Ръководството и за организирането на
управлението на битови и строителни отпадъци. Създадена е и работна група за
управление и опазване на околната среда, която провежда заседания на всеки 3
месеца и при необходимост.

