
■
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 
УЛ. “ШЕСТА” №9
С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Ф Е Р Т А
във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и 
монтажни работи по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, иаркоустрояване 
и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 н кв. 7 по плана на с. Черноочене -  
център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1 
— Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект — 2 Пасарел над главен път I - 5”, във връзка 
с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ към Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

/ :
ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Приложение № 2

от „СЕНСТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 200054203, с адрес на управление: гр. Джебел, 
ул.“Надежда“ № 4 , с адрес за кореспонденция: гр. Джебел, ул.“Надежда“ № 4, 
тел/факс: 0888/898550, E mail: senstroy eood@,abv.bg с Управител Сенай Ремзи Тасим 

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, 
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или

пълномощие/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви 
представяме Оферта за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи 
по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с 
места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене -  център и пешеходна 
връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1 -  Улично 
благоустрояване в кв. 4 н Подобект -  2 Пасарел над главен път I - 5”, като считаме, че 
изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

изпълнена при условията на
представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово 
предложение (Приложение № 5).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до 31,01.2017г., до която дата 
ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Приложение 
№ 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).

Дата 2 9 /0 9  /2016г.
Име и фамилия Сенай Гасим

Подпис _____________
Наименование на оферента и „СЕНСТРОЙ“

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности

печат
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за липса на свързаност)

Подписаният Сенай Ремзи Тасим

(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. № 645265720 издадена на 02.07.2014г. от МВР 
Кърджали

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „СЕНСТРОЙ“ ЕООД

(длъжност) (наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 200054203, в съответствие с изискванията на 
Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове 
строителни и монтажни работи по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, 
паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по 
плана на с. Черноочене -  център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I 
-  5 в с. Черноочене: Подобект 1 -  Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект -  2 
Пасарел над главен път I - 5”, във връзка е предстоящо кандидатстване по подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

Представляваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду 
си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между 

тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото 

събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице -  физическо 

или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

V,
j :

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Приложение № 3

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния 
деклариране на неверни данни.

Дата: 29.09.2016г. ДЕКЛАРАТОР:
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Приложение № 4

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
УЛ. “ШЕСТА” №9
С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и 
монтажни работи по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоус гронване 
и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене -  
център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1 
-  Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект -  2 Пасарел над главен път I - 5”, във връзка 
с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ към Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020 г.

от „СЕНСТРОЙ“ ЕООД,
ЕИК 200054203,
ip . Джебел, ул“Надежда“ № 4, адрес за кореспонденция: гр.Джебел, ул.“Надежда“ 
№4, факс 0361/2 19 15; тел. 0361 2 19 16 
e-mail: senstroy_eood@abv.bg,
представлявано от Сенай Ремзи Тахир - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, 
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви 
представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и 
монтажни работи по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и

пълномощие/

mailto:senstroy_eood@abv.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 но плана на с. Черноочене -  
център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1
-  Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект -  2 Пасарел над главен път I - 5”.

Н аш ето  п редлож ени е  за и зпълн ен и е  на отделни видове строителни и 

монтажни работи по проект: „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване 

и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 н кв. 7 по плана па с. Черноочене -  

център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1

— Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект — 2 Пасарел над главен път I - 5” е както 

следва:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ

ПРОЦЕСИ
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

-  Организация и подход на изпълнение

Предмет на дейността е изпълнение на строително-монтажни работи по проект 
„Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с 
места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене -  център и 
пешеходна връзка тип пасарел при главен път I -  5 в с. Черноочене: Подобект 1 
— Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект — 2 Пасарел над главен път I - 5” в 
чиито обхват са включени отделни видове строителни и монтажни работи, които 
Община Черноочене възнамерява да заяви за финансиране и които не са включени в 
Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни 
разходи, са както следва:

За Подобект 1 — Улично благоустрояване в кв. 4

*> РАСТИТЕЛНОСТ -  УЛИЦИ- доставка на: Широколистни дървета 

v  НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -  УЛИЦИ- доставка на: прегоряла оборска тор, 
дървени колове за подпора /по Збр на дърво/, предпазни превръзки, въже/ колан за 
превързваме на дървета.
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*«* РАСТИТЕЛНОСТ -  ТРАФОПОСТ- доставка на: иглолистни дървета, иглолистни 

храсти, широколистни дървета, вечнозелени широколистни храсти, цъфтящи 
широколистни храсти и жив плет

*♦* ЗА1 РЕВЯВАНЕ -  ТРАФОПОСТ- доставка на: тревна смеска за зелени площи - 
норма 40 гр/м2

v  НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ — ТРАФОПОСТ- доставка на: торо-почвена 

смеска с 20% разбухване средно по 20см в зелените площи, торо-почвена смеска с 

20% разбухване средно по 80см в зоните на засаждане на дървесна растителност, 

минерална тор комбинирана - норма 30 гр/м2, прегоряла оборска тор, дървени 

колове за подпора /по Збр на дърво/, предпазни превръзки, Въже/ колан за 
превързване на дървета

А ЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности

За Подобект 2 - Пасарел над главен път 1-5
- ПАСАРЕЛ:

*1* почистване на строителната площадка.

v  изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране 

наопределено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички 

свързани с това разходи, насип към съоръжения за фундаменти от бутобетон, 

включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички 
свързани с това разходи,

v  насип към съоръжения за фундаменти от материал е минимален ъгъл на вътрешно 

триене <р 35°, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и 
всички свързани с това разходи.

v  полагане на Подложен бетон Клас С12/15, включително доставка, полагане и 
уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.

❖  Бетон С40/50, клас по въздействие на околната среда - XF2, XC4,XD3, положен на 

място за фундаменти, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и 
всички свързани с това разходи без армировката.

*  Бетон С40/50, клас по въздействие на околната среда - XF2, XC4,XD3, положен на 
място за устои включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички 
свързани с това разходи без армировката и подпорно скеле.
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❖  Бетон С30/37, клас по

въздействие на околната среда - ХСЗ, XF1, положен на място замонолитна пътна плоча 

върху сглобяеми греди, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както 

и всички свързани с това разходи без армировката.

*1* Главни греди вид ГТ-115 с дължина 26,Ом; количество бетон 10.22 m3; напрегателна 

армировка Y1860S7 - 562kg; армировка В500В 1220кг; съгласно чертежите,

включително направа, доставка и монтаж: Бетон С45/ 55

❖  Бетон С30/37, клас по въздействие на околната среда - ХСЗ, XF1, положен на място за 

монолитна преходна плоча върху уплътнен насип , включително доставка, полагане и 

уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.

❖  Еластомерни лагери с размери 200/300/65 сългасно БДС EN 1337-3.

♦> Армировъчна стомана с прериодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително 

доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Хидроизолация върху преходна плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, 

включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.

❖  Хидроизолация от обмазен тип , по всички бетонови повърхности, които се засипват, 

включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.
❖  Боядисване на устоите с цвят RAL 8001.

❖  Боядисване на връхната концтрукция с цвят RAL 1001

❖  Дървен пешеходен парапет на височина 90см, съгласно изискванията на ТС, 

включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи,

*1* Дървени колони 12/14/260 см клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени с две ръце 

полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 8001, включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.

*♦* Дървени греди 16/14/346 клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени с две ръце 

полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 8001, включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.

*** Дървени попове 12/14/80 клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени с две ръце 

полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 8001, включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.

❖  Дървени столици 12/12 см клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени с две ръце 
полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 3009, включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.
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•> Дървени бичмета 10/6/280

см клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени с две ръце полиуретанов лак, боядисани 

е цвят RAL 3009, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.
♦> Дървени ламперия от иглолистен материал с дебелина 9мм за покрив, обработени с две 

ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 3009, включително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.
♦> Дървени челна дъска 20/2 см клас С16 съгласно БДС EN 338, обработени е две ръце 

полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 8001, включително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.
*> Дървени ламперия от иглолистен материал с дебелина 11 мм за фасада,импрегнирана, 

обработени с две ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 8001, включително 

доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Фасадно покритие на пасарелата от плексигласни плоскости, позволяващи отваряне или 

лесен демонтаж, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.
❖  Дървени бичмета 12/12 см клас С16 съгласно БДС EN 338 за закрепвавне на фасадната 

дървена ламперия, обработени с две ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 

8001, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Дървени летви 3/4 см за монтаж на стоманените керемиди.

❖  Листова покривна хидроизолация за дървен покрив.

❖  Обмазване на долните краищата на дървените колони с битум, включително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Стоманена горещопоцинкована база за дървена колона с 4 броя механични анкера HST 

М16 (на фирмата Hilti или еквивалентни), включително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

❖  Стоманена горещопоцинкована Г- образна планка за връзката между дървените колони 

и греди с необходимите винтове, включително доставка, монтаж, както и всички 

свързани с това разходи.

•1* Стоманени горещопоцинковани Г- образни планки за връзката между поп и греда с 

необходимите винтове, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това 
разходи.

❖  Винтове M l2 за дърво 100 броя, включително доставка, монтаж, както и всички 

свързани с това разходи.
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♦I* Отводнители ф50 за връхната конструкция съгласно чертежите, включително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Настилка от тротоарни плочи 30x30x5 наредени върху пясъчна основа, включително 

транспорт, полагане и всички свързани с това разходи.

❖  Отводнителна решетка с широчина 3.8м в края на преходната плоча ,включително 

транспорт,монтаж и всички свързани с това разходи.

❖  Стоманени, горещопоцинковани керемиди е минимална дебелина 0,5мм, цвят RAL 3009 

със снегозадържащи елементи, включително транспорт, полагане и всички свързани с 
това разходи.

*** Стоменени, горещопоцинковани, безшевни, на място изтеглени улуци с широчина 
80мм.

❖  Колекторна система за отводняване на дъждовните води от покрива, разположена в 

краищата на съоръжението, включително връзка към канализацията.

❖  Дилатационна фуга за покриви с обща дилатация 20мм.

❖  Дилатационна фуга между пасарела и кулата с обща дилатация 20мм.

❖  Подложни дървени столици 12х12см клас С16 съгласно БДС EN 338 за покрив на 

обслужваща кула, със защита от вредители , включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.

*** Дървени талпи 20x4 за закрепване на поповете към плочата клас С16 съгласно БДС EN 

338 за покрив на обслужваща кула, със защита от вредители , включително доставка, 
монтаж, както и всички свързани с това разходи.

*** Дървени попове 12х12см клас С16 съгласно БДС EN 338 за покрив на обслужваща 

кула, със защита от вредители , включително доставка, монтаж, както и всички 
свързани с това разходи.

v  Дървени мертеци Юхбсм клас С16 съгласно БДС EN 338 за покрив на обслужваща 

кула, със защита от вредители , включително доставка, монтаж, както и всички 
свързани с това разходи.

❖  Шперплат OSB 9mm за покрив на обслужваща кула, със защита от вредители , 

включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.

❖  Временна организация и сигнализация на движението свързана с изграждане на 
съоръженията, включително направа, монтаж и демонтаж.

V,Л ’ЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности

- ПАСАРЕЛКА -  КУЛА 

♦I» Изкопи и извозване на скални маси.
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С* Подложен бетон С12/15,
Юст.

*> Направа на кофраж за основи.

❖  Направа на кофраж за вертикални елементи. 

♦> Направа на кофраж за греди.

*1* Направа на кофраж за плочи и стълби 

♦I* Полагане на бетон С25/30

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ НА ПАСАРЕЛ

Настоящият технически проект, предлага съоръжението с един отвор да 

премине над главният път 1-5 и да осигури връзката между квартал „4” и Центъра на с. 

Черноочене. Денивелацията между горе споменатите квартали е приблизително 12м, 

което обуславя нуждата от изграждането на обслужваща кула от страна Център. 

Ситуационно моста е разположен в права и е нармално спрямо оста на главният път. 

Дължината на пасарела е 26,9 т  мерено между краищата на двата устоя (24.Зм светло). 

Фундирането е плоскостно с размери на фундаментите 3.8x5.5x1.Зм. Устоите са 

проектирани като плътни с правоъгълно сечение 3.8х1,3м. От страна на кв. „4”, задната 

страна на устоя е на разстояние 1.2м от преоткосираният скален терен, т.е. нямаме 

насип зад устоя. Връзката между устоя и скалата се осъществява посредством преходна 

плоча. От страна Център, устоя граничи с обслужващата кула. В горният край, устоите 

са проектирани с продължащи периферни стени, които скриват лагерните площадки. 

Всички части на устоите се боядисват със цвят RAL 8001.

Връхната конструкция на пасарела е с обща широчина 3.8м с З.Ом полезна 

такава (мерено между парапетите) за пешеходци, инвалиди и велосипедисти. 

Конструкцията се състои от две предварително напрегнати греди от типа ГТ-115 с 

дължина 26м, обединени с монолитна плоча 12см. Всички стоманобетонни части от 

връхната конструкция са боядисани със цвят RAL 1001.В краищата на връхната 

конструкция е предложено изграждането на крайни напречни греди, които „захапват” 

устоите с 40см. Главното действие на тези крайни греди е при сеизмично въздействие 

да се елеменира работата на лагерите и конструцкията да заработи като двуставна 

рамкова такава (това е осъществено посредством това „захапване”). Второстепенното
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У' J
ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

действие е елеминирането на

възможността от навлизане на вода при лагерите. По- надежната връзка на напречната 

греда с плочата се осъществява посредсвом удебеляване на последният елемент, като 

част от горният фланш на гредите са изрязани още при производството на гредата. За 

поемането на усилията от сеизмичност, връзката между напречната греда и ГТ-115 се 

осъществява посредсвом чакащи от гредата кабели и арматурна стомана. По изисване 

на Възложителят, пешеходците трябва да са защитени от атмосферни условия (дъжд и 

сняг) и това довежда от необходимоста от

покривна конструкция и прозрачен плексиглас е мин. дебелина 15мм , позволяващ 

естествена вентилация по фасадите на конструкцията.

Проектанта е избрал покрива изцяло да се изгради от дърво по следните 

причини:

•  Добър естетически вид

•  Бърз и лесен монтаж

• Лесна поддръжка

• Ниска строителна стойност в сравнение с метална конструкция.

Всички дървени части подлежат да бъдат обработени с полиуретанов лак и 

боядисани със цвят RAL 8001. Дървените колони се захващат към конструкцията 

посредством стоманени „бази”, които са хванати към конструкцията посредством 4 бр 

механични анкера от типа HST-160 на фирмата Hilti или еквивалентни. Задължително е 

обмазване на долната част от колоните с битум, да се предпази колоната от навлизането 

на влага от долу. Всички елементи от дървената конструкция се захващат един към 

друг посредством винтове за дърво М12х100.

Керемидите на покрива са избрани да бъдат стоманени горещопоцинковани и 

боядисани със цят RAL 3009. Фасадатана на пасарела се състои от дървена обшивка на 

височина 90см. Нуждата от допълнителни преграждания е елеминарана чрез дълга 

стреха от 80см, която предпазва от странично навлизане на дъжд. Стоманените 

керемиди имат следните предимства:

• Дълъг ескплоатационен живот

• Лесен монтаж
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• Невъзможност от изпадане на отделни елементи върху пътното платно

• Ниско собствено тегло.

Дъждовните води от покрива се отвеждат посредством стоманени 

горегцопоцинковани, на място изтеглени, улуци към четирите края на покрива. От тези 

места с водосточни тръби (закрепени към устоите), водата достига до новоизградени 

подземни тръби, които са свързани с канализацията на с. Черноочене . От страна 

Център, водата се достига до РШ7 от канализационен клон 25 и РШ6 от 

канализационен 1 от страна на кв.4 на с.Черноочене. Отводняването на връхната 

конструкция се осъществява посредсвом колекторна система, която отвежда водата по 

аналогичен начин. Горе описаното предложение за отвеждането на всички води от 

съоръжението, не позволява попадането на такива върху път 1-5.

Обслужващата кула е с височина приблизително 14м и се състои от 5 етажа. 

Размерите в план са 7.4x5.6м. Кулата има три раменно стълбище с широчина 1,5м и 

асансьор с външни размери 1.6х1.6м. Връзката с пасарелата се осъществява на 

последният етаж посредвом конзолна част от 2.0м. Покрива на кулата следва 

заложената концепсия при пасарела и е проектиран като пет скатен дървен. Покривните 

керемиди, улуците са същите, както при пасарела. Всички фасади на кулата се измазват 

и се боядисват с цвят RAL 1001, с изключение на първият етаж, които трябва да се 

облицова с гнайсов камък. От вътрешната страна стените се покриват с гипсоса 

шпакловка и се боядисват със цвят избран от Възложителят. Настилката на всички 

части (Пасарел, етажни плочи, стьлбищни рамена) се изпълняват от бетонни тротоарни 

плочи 30x30x5 върху пясъчна основа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

По време на изпълнението на моста ще се спазват изискванията на Техническа 

спесификация 2014 г. (ТС) на АПИ. Тези изисквания са еднакво задължителни за 

представителите на Възложителя, Проектанта, Изпълнителя и Консултанта. В 

Техническата спесификация са изброени всички изисквания към изпълнението на 

отделните видове СМР, както и начина на подготовка, приемане на скритите видове
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работи, приемането на завършената работа, измерването и заплащането на всяка 

работа.

По-долу са изброени някои специфични изисквания към изпълнението на моста, 

спазването, на които по правило повишава качеството и естетичния вид на завършения 

обект, а именно:

не се допуска прекъсване на бетонирането и устройването на работни фуги 

на места, които не са изрично посочени в чертежите или забележките към 

тях,

4  работните фуги са задължително хоризонтални,

светлото бетонно покритие на армировката се осигурява със специални 

дистанционни части (спейсъри) -  това изискване е строго задължително,

4  оформянето с кофража на всички бетонни ръбове на отделните елементи на 

моста, при които отделните повърхности се пресичат под остър или прав 

ъгъл, ще се оформя със скосяване 30/30 мм -  това изискване е задължително. 

Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите;

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания ще бъде обект 

на постоянно внимание от страна на контролните органи на местостроежа.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител в настоящата обществена поръчка 

ще изпълним ангажиментите си по договора, съобразявайки се с необходимите за 

изпълнение строителни и монтажни работи, съгласно представените количествени 

сметки:

%ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

К О Л И ЧЕС ТВЕН О  - С ТО Й Н О С ТН А  СМ ЕТКА

Н
О

М
ЕР ПОДОБЕКТ 1 - УЛИЧНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ - ВИД 
РАБОТА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
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% ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Част Улично озеленяване
РАСТИТЕЛНОСТ - УЛИЦИ

1 Ш и р о к о л и с т н и  д ъ р в е т а бр. 1 2 7 ,0 0

НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - УЛИЦИ

1
Т о р о -п о ч в е н а  с м е с к а  с 2 0 %  р а з б у х в а н е  
с р е д н о  по  8 0 см  в зо н и т е  н а  з а с а ж д а н е  н а  
д ъ р в е с н а  р а с т и т е л н о с т

m3 3 9 ,6 2

2 П р е г о р я л а  о б о р с к а  то р m3 5 ,0 0

3 Д ъ р в е н и  к о л о в е  за  п о д п о р а  /п о  З б р  н а  
д ъ р в о /

б р . 3 8 1 ,0 0

4 П р е д п а зн и  п р е в р ъ зк и б р . 1 2 7 ,0 0

5 В ъ ж е / к о л а н  з а  п р е в ъ р зв а н е  н а  д ъ р в е т а м ’ 3 2 0 ,0 0

РАСТИТЕЛНОСТ - ТРАФОПОСТ
1 И гл о л и с т н и  д ъ р в е т а бр. 1,00

2 И г л о л и с т н и  х р а с т и бр. 12 ,00

3 Ш и р о к о л и с т н и  д ъ р в е т а бр. 3 ,0 0

4 В е ч н о зе л е н и  ш и р о к о л и с т н и  х р а с т и бр. 90

5 Ц ъ ф т я щ и  ш и р о к о л и с т н и  х р а с т и бр. 2 1 ,0 0

6 Ж и в  п л е т бр. 2 1 ,0 0

ЗАТРЕВЯВАНЕ - ТРАФОПОСТ

1
Т р е в н а  с м е с к а  з а  зе л е н и  п л о щ и  - н о р м а  4 0  
гр /м 2

КГ 7 ,0 0

НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТРАФОПОСТ

1 Т о р о -п о ч в е н а  с м е с к а  с  2 0 %  р а з б у х в а н е  
с р е д н о  п о  2 0 с м  в  з е л е н и т е  п л о щ и m 3 4 2 ,4 5

2
Т о р о -п о ч в е н а  с м е с к а  с  2 0 %  р а з б у х в а н е  
с р е д н о  по  8 0 см  в  зо н и т е  н а  з а с а ж д а н е  н а  
д ъ р в е с н а  р а с т и т е л н о с т

m 3 5 ,7 6

3
М и н е р а л н а  т о р  к о м б и н и р а н а -  н о р м а  30 
гр /м 2 к г 5 ,1 8

4 П р е г о р я л а  о б о р с к а  т о р m 3 8 ,6 4

5
Д ъ р в е н и  к о л о в е  з а  п о д п о р а  /п о  З б р  н а  
д ъ р в о / бр. 9 ,0 0

6 П р е д п а з н и  п р е в р ъ зк и б р . 9 ,0 0

7 В ъ ж е / к о л а н  з а  п р е в ъ р зв а н е  н а  д ъ р в е т а м ' 8 ,0 0

ПОДОБЕКТ 1 - УЛИЧНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Н О М ЕР

ПОДОБЕКТ 2 - ПАСАРЕЛ НАД ГЛАВЕН ПЪТ 1-5

Н А И М ЕН О ВА Н И Е - ВИД РАБОТА М Я РК А КОЛИЧЕСТВО

Част Конструкции

ПАСАРЕЛ

1 Почистване на строителната площ адка м2 300,00
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2

Изкоп за съоръж ения в скални почви, вклю чително 

натоварване, транспортиране  на определено 

разстояние, разтоварване на депо  и оф ормянето 

му, вклю чително всички свързани с тов а  разходи.

м 3 418,00

3

Насип към съоръжения за ф ундаменти от 

бутобетон, вклю чително натоварване, транспорт, 

разтоварване, уплътняване, както и всички 

свързани с тов а  разходи.

м 3 12,09

4

Насип към съоръж ения за ф ундаменти от материал 

с м иним ален  ъгъл на вътреш но триене ф 35°, 

вклю чително натоварване, транспорт, 

разтоварване, уплътняване, както и всички 

свързани с това разходи.

м 3 150,00

5

Подлож ен бетон Клас С12/15, вклю чително 

доставка, полагане и уплътняване както и всички 

свързани с то в а  разходи вклю чително кофраж.

м 3 5,00

6

Бетон С40/50, клас по въздействие на околната 

среда - XF2, XC4,XD3, полож ен  на място за 

фундаменти, вклю чително доставка, полагане и 

уплътняване, кофраж  както и всички свързани с 

това разходи без армировката.

MJ 55,00

7

Бетон С40/50, клас по въздействие на околната 

среда - XF2, ХС4,ХОЗ, полож ен  на място за устои 

вклю чително доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж  както и всички свързани с това разходи без 

арм ировката и подпорно  скеле.

м 3 85,00

8

Бетон С30/37, клас по въздействие на околната 

среда - ХСЗ, XF1, полож ен  на място за м онолитна 

пътна плоча върху сглобяеми греди , вклю чително 

доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и 

всички свързани с това разходи без армировката.

м 3 24,00

9

Главни греди вид  ГТ-115 с дълж ина 26,Ом; 

количество бетон 10.22 m 3; напрегателна 

арм ировка Y1860S7  -562kg; арм ировка В500В 

1220кг;сьгласно ч ер те ж и те , вклю чително направа, 

доставка и монтаж: Бетон С45/ 55

бр. 2,00

10

Бетон С30/37, клас по  въздействие на околната 

среда - ХСЗ, XF1, полож ен  на място за м онолитна 

преходна плоча върху уплътнен насип , 

вклю чително доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж  както и всички свързани с тов а  разходи без 

армировката.

м 3 3,00

11
Еластомерни лагери с разм ери  200/300/65 сългасно 
БДС EN 1337-3

бр. 4,00

12

Арм ировъчна  стомана с прериодичен профил 

В500В  (БДС 9252 :2007 ), вклю чително доставка, 

заготовка, монтаж, както и всички свързани стова  

разходи.

тон 15,00
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13

Хидроизолация  върху преходна плоча, 

неизискващ а полагането на предпазни пластове, 

вклю чително доставка, полагане, както и всички 

свързани с това разходи.

м 2 11,40

14

Хидроизолация  от обм азен  тип , по всички 

бетонови повърхности, които  се засипват, 

вклю чително доставка, полагане, както и всички 

свързани с това разходи.

м 2 88,54

15 Боядисване на устоите с цвят RAL 8001 м 2 88,92

16
Боядисване на връхната концтрукция с цвят RAL 

1001
м 2 295,90

17

Д ървен пеш еходен парапет на височина 90см, 

съгласно изискванията на ТС, вклю чително 

доставка, монтаж , както и всички свързани с това 

разходи.

м 55,00

18

Д ървени колони 12/14/260 см клас С16 съгласно 

БДС EN 338, обработени  с две  ръце полиуретанов 

лак, боядисани с цвят RAL 8001, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани с то в а  

разходи.

бр. 28,00

19

Дървени греди 16/14/346 клас С16 съгласно БДС EN 

338, обработени  с две ръце полиуретанов лак, 

боядисани с цвят RA L8001 , вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с тов а  разходи.

бр. 14,00

20

Дървени попове  12/14/80 клас С16 съгласно БДС EN 

338, обработени  с две  ръце полиуретанов лак, 

боядисани с цвят RAL 8001, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.

бр. 14,00

21

Дървени столици 12/12 см клас С16  съгласно БДС 

EN 338, обработени  с две  ръце полиуретанов лак, 

боядисани с цвят RAL 3009, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с то в а  разходи.

м 85,00

22

Дървени бичмета 10/6/280 см клас С16 съгласно 

БДС EN 338, обработени  с две ръце полиуретанов 

лак, боядисани с цвят R A L3009 , вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани стова  

разходи.

бр. 94,00

23

Дървени лам перия от иглолистен материал с 

дебелина 9 м м  за покрив, обработени  с две  ръце 

полиуретанов  лак, боядисани с цвят RAL3009 , 

вклю чително доставка, монтаж, както и всички 

свързани с тов а  разходи.

м2 150,00

24

Дървени челна дъска 20/2 см  клас С16  съгласно 
БДС EN 338, обработени  с две ръце полиуретанов 

лак, боядисани с цвят R A L8001 , вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани стова  

разходи.

м 90,00
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25

Д ървени лам перия от иглолистен м атериал с 

дебелина 11м м  за фасада,импрегнирана, 

обработени  с две ръце полиуретанов  лак, 

боядисани с цвят RAL 8001, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.

м 2 120,00

26

Ф асадно покритие на пасарелата от плексигласни 

плоскости, позволяващ и отваряне или лесен 

дем онтаж , вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с то в а  разходи.

м 2 209,00

27

Дървени бичм ета 12/12 см  клас С16 съгласно БДС 

EN 338 за закрепвавне на фасадната дървена 

ламперия, обработени  с две ръце полиуретанов 

лак, боядисани с цвят RAL 8001, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.

м 85,00

28
Дървени летви 3/4 см за м онтаж  на стоманените 

керемиди
м 440,00

29
Листова покривна хидроизолация за дървен 

покрив
м 2 240,00

30

О бм азване  на долните  краищ ата на дървените 

колони с битум, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

м 2 0,94

31

Стом анена горещ опоцинкована  база за дървена 

колона с 4  броя механични анкера HST М 1 6  (на 

фирмата Hilti или еквивалентни), вклю чително 

доставка, монтаж , както и всички свързани стова  

разходи.

бр. 28,00

32

Стом анена горещ опоцинкована  Г- образна планка 

за връзката м еж ду дървените  колони и греди с 

необходим ите  винтове, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.

бр. 56,00

33

Стом анени горещ олоцинковани Г- образни  планки 

за връзката м еж ду поп и греда с необходим ите  

винтове, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

бр. 28,00

34

Винтове М 1 2  за дърво 100 броя, вклю чително 

доставка, монтаж , както и всички свързани стова  

разходи.
бр. 50,00

35

О тводнители ф50 за връхната конструкция съгласно 

чертежите, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.
бр. 14,00

36

Настилка от тротоарни плочи 30x30x5 наредени 

върху пясъчна основа, вклю чително транспорт, 

полагане и всички свързани с това разходи

м2 82,00

37
О тводнителна решетка с ш ирочина 3.8м  в края на 

преходната плоча ,вклю чително транспорт,м онтаж  

и всички свързани с това разходи
бр. 1,00
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38

Стоманени, горещ опоцинковани  керем иди с 

м иним ална  дебелина 0.5мм, цвят RAL 3009  със 

снегозадърж ащ и елементи, вклю чително 

транспорт, полагане и всички свързани стова  

разходи

м 2 240,00

39
Стоменени, горещ опоцинковани, безшевни, на 

място изтеглени улуци с ш ирочина 80м м
м 85,00

40

Колекторна система за отводняване  на дъж довните  

води от  покрива, разполож ена в краищ ата на 

съоръжението, вклю чително връзка към 

канализацията

м 120,00

41
Д илатационна  фуга за покриви с общ а дилатация 

20м м
м 3,80

42
Д илатационна фуга м еж ду пасарела и кулата с 

общ а дилатация 20м м
м 3,80

43

П одлож ни  дървени столици 12х12см  клас С16 

съгласно БДС EN 338 за покрив на обслуж ващ а 

кула, със защ ита от вредители , вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.

м 35,00

44

Дървени талпи 20x4 за закрепване на поповете  към 

плочата клас С16  съгласно БДС EN 338  за покрив на 

обслуж ващ а кула, със защ ита от вред и тели , 

вклю чително доставка, монтаж, както и всички 
свързани с това разходи.

м 20,00

45

Дървени попове  12х12см  клас С16 съгласно БДС EN 

338  за покрив на обслуж ващ а кула, със защита от 

вредители , вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

м 60,00

46

Дървени мертеци Ю хбсм  клас С16  съгласно БДС 

EN 338  за покрив  на обслуж ващ а кула, със защита 

от вредители , вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с тов а  разходи.

м 110,00

47
Ш перплат O SB  9m m  за покрив на обслуж ващ а кула, 

със защ ита от вредители , вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това разходи.
м 2 80,00

48

Врем енна организация и сигнализация на 

движ ението  свързана с изграж дане на 

съоръженията, вклю чително направа, м онтаж  и 
демонтаж .

глоб.сума 5000,00

П А С А РЕЛ К А  - КУЛА

1 Изкопи и извозване на скални маси т 3 152,00

2 Подлож ен бетон С 12/15 ,10cm 3
т 5,20

3 Направа на кофраж за основи 2
т 78,00

4 Направа на кофраж  за вертикални елементи 2
т 542,00

5 Направа на кофраж за греди 2
т 87,00

6 Направа на кофраж  за плочи и стълби 2
т 236,00
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7 Полагане на бетон С25/30 3
m 139,00

8 О братен насип с трам бовка на пластове по 30 cm 3
m 36,00

9 Доставка и м онтаж  на арм ировка  В500В кг 19898,00

Д о въ р ш и те л н и  работи

И ЗОЛАЦИ И осн ови

1 Доставка и полагане на един пласт полиетиленово 
фолио 200  гр/м2 м 2 125,63

2
Доставка и полагане на хидроизолация  - PVC 

м ем брана м 2 125,63

3
Доставка и полагане на защ итен слой геотекстил 
0,300 кг/м2 м 2 125,63

И ЗО ЛАЦИ И СУТЕРЕННИ СТЕНИ

1
Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолация, 

битумна м ем брана  АРР  с полиестерна арм ировка 

върху битум ен грунд - д о  1м  над терена
м 2 125,63

2 Защ ита на хидроизолацията - доставка и полагане 
на 10 см EPS на би тум но  лепило м 2 125,63

ЗИДАРИИ

1 Тухлена зидария с д ебелина 25 см - вътрешна и 

външна, изпълнена от керам ични блокове м 3 28,69

2 Щ урцове над  отвори при зидария 25 см м ' 48,10

Д О ГРА М А

Изработка, доставка и м онтаж  на външна

1 ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ О Т ВАРЯЕМ  
125/143 m 2 17,88

2 ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ О ТВАРЯЕМ  
175/143 m 2 35,09

3 ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ О Т ВАРЯЕМ  
210/143 m 2 12,01

4 П лексиглас, вклю чително доставка, монтаж, както 
и всички свързани с това разходи. m 2 156,00

Ф АСАД И

1
О бработка около  отвори - обръ щ ане  около отвори 

при дограм а/вклю чително изолация и всички 
дейности д о  завърш ен вид/

м ' 171,48

2 Силикатна мазилка по фасади с цвят по RAL m 2 218,70
3 Каменна облицовка  по фасади m 2 61,30

4 М онтаж  и д ем онтаж  на фасадно скеле за 

изпълнението на всички фасади и стрехи m 2 355,00

НАСТИЛКИ

1 Настилка с гранитогрес по стъпала и площ адки с 
дебелина 10 мм мг 129,00

2 Первази при настилка с гранитогрес с височина 7 
см м ‘ 108,86

3 Цим ентова замазка м 2 129,00



■
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

М АЗИЛКИ, БОЯДИСВАНЕ, Д ОВЪ РШ ИТЕЛНИ РАБОТИ

1
Вътреш на гипсова м аш инна  мазилка по стени 

(вклю чително обработка около  отвори, ъглови 

профили д о  завърш ен вид)
m 2 359,90

2 Гипсова ш пакловка по тухлени стени и стб. стени m 2 359,90

3
Трикратно боядисване  с латекс по тухлени стени и 

стб. стени върху гипсова шпакловка, вклю чително 

обръ щ ане  около  отвори
m 2 359,90

4
О бръ щ ане  около  прозорци, вкл. мазилка, 

ш пакловка и боядисване м ' 171,48

5 Вътреш на гипсова м аш инна  мазилка по тавани m 2 163,68

6 Трикратно боядисване с латекс по тавани m 2 163,68

7 Ръкохватки от метална тръба м 77,52

8
Доставка и м онтаж  стом анен горещ опоцинковзн  
парапет с височина Н=110см м 1,50

Част Електро

1 Доставка на кабел СВТ 5x6 м м м. 150,00
2 Доставка на кабел П В В М  3x2.5 м м м. 10,00

3 Доставка на кзбелСВТ 3x1.5м м м. 440,00
4 Доставка на реклама бр. 2,00
5 Доставка на лум.тела lx 2 0 W  LED пури бр. 29,00

6 Доставка на осв.тяло с LED крушка 220V ,3W  IP54 бр. 8,00

7 Доставка на осв.тяло/прожектор/с LED лам па IP54 бр. 16,00

8 Д оставко на контакт м оноф азен бр. 2,00
9 Доставка на прекъсвач - двоен бр. 1,00
10 Доставка на ДТЗ 10А бр. 1,00
11 Доставка на ДТЗ 16А бр. 2,00
12 Доставка на Авт.Прекъсвач АП  - ЗР 80А бр. 1,00
13 Доставка на Авт.Прекъсвач АП - ЗР 25А бр. 1,00
14 Доставка на Авт.Прекъсвач АП  - ЗР 16А бр. 1,00
15 Доставка на Авт.Прекъсвач А 2  - I P  25А бр. 2,00
16 Доставка на Авт.Прекъсвач А2  - I P  16А бр. 2,00
17 Доставка на Авт.Прекъсвач А 2  - IP  10А бр. 10,00
18 Доставка на РТ бр. 1,00
19 Доставка на Т бр. 2,00
20 Полагане на кабел П В 8 М  3x2.5 мм м. 10,00
21 Полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм м. 440,00
22 Доставка на аварийно  тяло бр. 22,00
23 М отгаж  на осв.тяло с LED лум .лампи бр. 29,00
24 М отгаж  на аварийно  тяло бр. 22,00
25 М онтаж  на контакт м оноф азен бр. 2,00
26 М он таж  на прекъсвач - д воен бр. 1,00
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27 М онтаж  на ДТЗ 32А бр. 1,00

28 М он таж  на ДТЗ 25А бр. 1,00

29 М он таж  на ДТЗ 16А бр. 1,00

30 М онтаж  на АП  32,25,1б,10,6А бр. 10,00

31 М онтаж  на РТ бр. 1,00

32 М онтаж  на Т бр. 2,00

33 Асансъорна уредба бр. 1,00

34 М онтаж  на Асансъорна уредба бр. 1,00

35 Доставка и м онтаж  на П арково  осв.тяло - д о  1м бр. 14,00

36 Сертиф ициране на Асансъорна уредба бр. 1,00

37 М ъ лниеприем ник м. 4,00

38 Арм атурно  ж елязо м. 40,00

39 Заземители - поц.тръби Ф -35м м  х 2.5м бр. 12,00

40 Волтово съединение бр. 2,00

41 Зазем ителни колове бр. 6,00

* ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

ПОДОБЕКТ 2 - ПАСАРЕЛ НАД ГЛАВЕН ПЪТ 1-5

Чрез осъществяване на качествено строителство по настоящата обществена 

поръчка при реализацията на инвестиционния проект, ще се постигнат конкретни 

резултати и ползи, които се очаква да бъдат:

>  Постигане на устойчиво подобряване на екологичния статус на населените 

места:

>  Подобряване на икономическите параметри:

>  Осигуряване на условия за безопасост на движението, комфорт на пътуващите и 

удължаване експлоатационния живот улиците.

>  Качество на инфраструктурата, в частност облика, средата на живот;

>" Мобилност на работната сила и привлекателност за развитие на бизнес в 

селските райони;

>  Предвижването на уязвими групи от населението на община Джебел, в това 

число млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, 

придобили право на пенсия;

>  Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и 

организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

^  Развитието на регионите в ЕС, чрез пълноценно използване на съществуващите
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ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

>  Хармонизиране с политиките на Европейския съюз за подобряване на

и нфраструктурата

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените 

резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на община Черноочене 

и не на последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в 

населените места.

С постигането на конкретната цел, респективно реализацията на предвидените 

дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и 

разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител в настоящата обществена поръчка ще 

изпълним ангажиментите си по договора предлагайки и разделяйки проекта на 

следните етапи за изпълнение, спазвайки съответната последователност:

Първи етан - Подготовка за изпълнение на строително-мнонтажните работи

Втори етан - Строителни дейности

- Геодезически работи

- Озеленяване и Земни работи

- Бетонови работи

- Монтажни работи

- Покривни и дърводелски работи

- Довършителни работи

- Част „Електро“

Трети етап -  Завършване на строителството 

Първи етап
Преди започването на каквито и да са работи по обекта „СЕНСТРОЙ“ ЕООД 

ще изготви всички необходими документи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към 

ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани за 

започване на обекта, а именно:

• Разрешение за строеж;
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• Протокол образец 2а;

• Заверка на Заповедната книга за строежа.

Ще бъде изготвен и съгласуван проект за Временна организация на 

движението, за осигуряване на транспортния поток по време на строителството.

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят ще се 

свърже със собствениците на елементите от подземната инфраструктура, евентуално 

попадащи в зоната на изграждане на дадената клетка, за да покажат и/или открият 

същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, като дадат своето 

писмено одобрение.

Изпълнителят е информиран, че доколкото е било възможно, всички видими 

структури на повърхността на улиците и налични данни за подземни инфраструктури 

са взети под внимание при изготвянето на проекта.

Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани 

от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни 

инфраструктури. Преди започване на изкопни работи, Изпълнителят ще провери 

надеждността на информацията.

Отделно от това, при извършване на работите, Изпълнителят ще укрепва 

всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така ще 

обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

Поради естеството на работа и строителните процеси е необходимо да се 

направят определени промени за движението на хора и транспортни средства на 

територията на строителната площадка. За изпълнението на ВОД ще бъдат разработени 

конкретни схеми, на които ще бъдат посочени началото на изпълнението на участъка и 

времетраенето, като тези схеми ще бъдат съгласувани със съответните органи. Тези 

схеми ще бъдат съобразени, така че да има достъп на специализираните коли на бърза 

помощ, ПБЗН, полиция. Ще бъдат сведени до минимум неизбежните затруднения на 

трафика и стесняване на платното за движение.

Ще бъдат изградени предпазни заграждения и предупредителна сигнализация 

съгласно Наредба №3/16.08.2010 г. за ВОД. Ще бъдат поставени предупредитени 

табели и знаци, с които ще бъдат обозначени обходите, а за през нощта ще бъдат 

осветени със сигнално осветление.

V.
/ _•

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности
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Втори етап -  Строителни дейности

На обекта ще бъдат изпълнявани следните строително- монтажни работи 

разделени в описаните долу подетапи:

Геодезически работи
Проверка и възстановяване на опорния полигон и мрежата на нивелачните 

репери. Мониторинга се извършва с тотална станция. Трасиране на главните и 

характерни точки. Трасировъчните данни ще се извършат с Балтийска координатна 

система.

Трасирането ще се извърши като се направи работна геодезическа основа, която 

е мрежа от трайно стабилизирани маркери с прецизно определени координати., за тази 

цел ще се използват точките, от който е направено геодезическо заснемане.

Стабилизирането на точките на терена ще се извърши е бетонови плочки или 

метелни тръбички, в зависимост от местността. Едновременно с трасирането, точките 

ще бъдат и реперирани, като за тази цел ще бъдат изготвени реперни скици.

За направата на точките от работната геодезическа основа ще се използват 

тотална станция и глобална позиционна система (GPS). Подробните координати ще 

бъдат получени след изравнение по метода на малките квадрати.

При измерванията с GPS ще се включват само независимо измервани височини, 

като средната квадратична грешка по височина не трябва да превишава 5 см.

Височинното трасиране ще се извърши с тотална станция в Балтийска 

височинна система, като за изходни данни ще се използват проектните нивелачни 

репери, посочени в проекта. С височинното трасиране на точките от техническите 

проекти за вертикално планиране ще се извърши пространственото определяне на 

проектното им положение с точност до 1 см.

Привишението между точките ще се извърши чрез тригонометрична нивелация, 

като ще се измерят зенитни ъгли, разстояния, височини на сигнали и на инструменти.

Нивата за строителството на съоръжения ще се задават посредством техническа 

нивелация. За тази цел се създава работна група от двама души един оператор работещ 

на нивелир и един фигурант с лата.
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Определянето

на превишенията между две точки се извършва с помоща на хоризонтална визирна 

линия, която е материализирана с визирната ос на инструмента.

За тази цел нивелира се поставя между две точки, а на всяка от точките се слага 

латата. Правят се отчети в двете точки.

Този вид измерване се използва при даване на нива на строителни съоръжения. 

Геодезическата работа на обекта ще се изпълни в съответсвие с изискванията на 

Строителен надзор.

Подготовка на терена

почистване на строителната площадка;

>  прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации;

>  разрушаване и премахване на съществуващи пътни настилки, включително 

изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на 

материалите на депо;

^  премахване на съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други 

линейни комуникации;

>  изследване носимоспособността на земната основа -  метод на Лакроа

>  обследване носимоспособността на големи съоръжения в обхвата на пътя.

г- осигуряване на инфраструктура — изграждане и последващо възстановяване на 

обходни пътища;

>  при необходимост -  рекултивация на нарушените общински и/или частни земи.

Получаване на разрешение от Строителния надзор

За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка 

Ръководния екип на „СЕНСТРОЙ” ЕООД ще се консултира и ще работи в тясно 

сътрудничество с представителите на Възложителя.

Практическото начало на извършването на строително — монтажните работи, 

след завършената подготовка, ще бъде дадено само след разрешение на Строителния
надзор.
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Уведомяване на експлоатационните дружества

В етапа на подготовката на площадката, представителите на 

експлоатационното дружество и Възложителя, ще бъдат подробно информирани за 

началото на работите, времето за изграждане и срока за приключване и приемане.

Извършената съгласно описаното по-горе подготовка на площадката, както и 

провеждането на регламентираните Срещи за подготовка на последващи работи и 

взетите на тях решения от Строителния надзор, създават предпоставки за стартиране на 

работите съгласно Линейния график и като цяло - за срочното завършване на обекта 

съгласно сключения договор.

Доставка на материали

Ще бъдат изпълнени изискванията към техническите характеристики на 

строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изискванията за 

качество им - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които ще отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните 

и монтажните работи ще бъде задължение на Изпълнителя.

В строежа ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал е обозначен с 

посочване на марка, производител или патент, то това обозначение е задължително за 

Изпълнителя. Изпълнителят предварително ще съгласува е Възложителя всички 

влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. 

Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат 

придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 

строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 

нормативни актове към него.

Л'ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности
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Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и

такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, 

одобрени от Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп 

до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и 

оборудване и до строителните машини, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури 

всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв 

достъп.

Озеленяване и Земни работи

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Не се допуска направа на насипи за тревни площи от строителни отпадъци, 

камъни, баластра, пясък, едри твърди тела, както и материали, подлежащи на гниене 

(дървета, хартии и др.).

Съгласно посоченото на чертежите или указанията на Проектанта, 

участъците, които ще се затревят, ще се обработят както следва:

Обработка I: Полагане на почва, наторяване с изкуствен тор и посяване - торът и 

семената може, освен ако не е посочено друго на чертежите, да се внесат чрез 

хидравлично засяване.

Обработка II: Полагане на почва, наторяване с изкуствен тор . Откоси на изкопи, които 

подлежат на обработка I или II:

- ще бъдат оформени стъпаловидно където е посочено на чертежите или както е 

указано от Проектанта, за да се задържи горния пласт почва

- освен ако не е указано друго на чертежите или от Проектанта,
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- почвите ще бъдат бранувани на дълбочина до 30 см. Това брануване ще се извърши 

незабавно преди полагане на почвата, диагонално, под ъгъл между 5 до 45о спрямо 

линията на петата, измерено по равнината на откоса.

Повърхностният пласт на почвата няма да се разстила с релсова машина. При 

затревяването чрез Обработка I да се спазят следните стъпки:

- Да се бранува територията определена от проектанта(20000кв.м.);

- внасяне на хумусна почва заложена в количествената сметка;

- да се фрезова ;

- да се подравни;

- да се извърши чрез равномерно разпределяне на семената в количества не по - малки 

от 40 г/м2 ;

- след което е необходимо незабавно леко търмъчене чрез мрежеста брана гребло или 

друго сечиво, одобрено от Проектанта, като повърхността на повърхностния пласт на 

почвата да покрие семената.

РАСТИТЕЛНОСТ

Дървесно храстовата растителност е важен композиционен елемент на 

територията и изпълнява редица функции - екологични, инженерни и естетически.

При подбора на подходящи видове са взети предвид особенностите на 

разработваните климатичните дадености , местонахождението на обекта, почвените 

условия и съществуващата местна растителност, както и това че обекта ще бъде 

подложен на интензивно поддържане.

Необходимо условие след изпълнението на обекта е и спазвнето на 

необходимите следпосадъчни грижи и укрепване на растилността .

Дендрологичният проект е изцяло съобразен с особеностите на 

архитектурната среда съществуващата растителност и планировъчното решение на
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алейните връзки и спортните площадки. Проектирани са отделни акценти от предимно 

иглолистни дървета, иглолистни храсти, широколистни дървета, вечнозелени 

широколистни храсти, цъфтящи широколистни храсти и жив плет , фонови и буферни 

растителни групи.

Засаждане на растителността

Засаждането на храсти и дървета ще се извърши върху средно тежки почви в 

дупки,. Разстоянието между единичните растения и между линии зависи от вида 

растителност, но ще бъде най-малко 0,1 м. Растенията ще се поставят в дупки 

вертикално. За големите Дървесни растения Изпълнителят е длъжен да предвиди 

укрепващи елементи, с които да ги стабилизират . Всички дървесни и храстови 

фиданки да са засадени в незамръзнали почви при температура на въздуха над 3°С;

Дълбочината, на която се засаждат фиданките, ако проектът няма 

изисквания, трябва да бъде до кореновата шийка за преобладаващата част от видовете. 

Поради слягане на почвата от 5-15%, насипването е пръст трябва да бъде за всички 

фиданки 3-5 ст над кореновата шийка, като не се допуска кореновата шийка да остане 

над повърхността на почвата. Оформя се място (ямка) за задържане на водата и се 

полива до пълно насищане.

При засаждане на дървета с коренова бала трябва да се спазват съгласно с 

проекта следните изисквания: короните на широколистните дървета да се съкращават 

до 1 /3 съобразно с биологическите им особености. След поставяне на растението 

засипването около балата да се извършва с предвидената в проекта почвена смеска или, 

ако не е указана такава - с раздробена хумусна почва;около периферията на засадената 

бала се оформя "венец" за задържане на водата. Полива се до пълно насищане;

ИЗКОПНИ РАБОТИ

За извършваме на изкопните работи ще използваме специализирана 

механизация, с която „СЕНСТРОЙ“ ЕООД разполага в наличност.
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Изкопните работи в скални почви ще се изпълняват с багер с подходящо тегло и тип на 

лопатата. Типът на багера ще се определя от дълбочината на изкопа и характера на 

почвата. При стесненост, ще се вземат мерки натоварване на самосвал и извозването да 

се правят в процеса на изкопаване. За целта, на базата на транспортното разстояние до 

депото и обема на ползваните самосвали ще бъде определен броят на необходимите 

самосвали, така че да се осигури непрекъснат процес на изкопаването.

Където ще се извършват СМР, ще се изграждат предпазни заграждения и 

предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за ВОБД 

на участъка.

Преди започване на изкопните работи ще освободим зоната за работа от 

всички свободно течащи води. Ще осигурим необходимите помпи и ще съгласуваме 

подходяща схема за отвеждане на изпомпваните водни количества от строителната 

зона. При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано максималното 

отводняване по всяко време. Длъжни сме и ще изградим такива временни водоотводни 

съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води 
извън зоната на обекта.

Ще бъдат представени екзекутивни чертежи за извършените изкопи с 

нанесени точни геодезически данни. Строителният надзор приема котите на изкопа 

задължително с акт, след контролно измерване.

Контролът при изпълнение на изкопи ще включва следните проверки:

1) изпълнение на всички завършени работи, предшестващи започването на изкопите 
съгласно Проекта;

2) спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;

3) спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните 
откоси и контури на изкопите.

4) екзекутивни чертежи за извършените изкопи
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Изкопи за основи на съоръжения

Дъното на всички изкопи за основи ще бъде оформено съобразно нивелетата и 

нивата, посочени в чертежите. Възможно е да е необходходимо да се извърши 

допълнително ирекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива 

скала. Получените празнини ще бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск 

С8/10 или друг одобрен материал. След полагането на постния бетон не трябва да се

извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на 

двадесет и четири часа. Изкопът може да се изпълни под или над указаната в проекта 

кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат носимоспособния почвен 

пласт. Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, 

включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни 

условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен 

материал.

Ще бъдат положени специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения в 

дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат 

внимателно подравнени. Участъците от мек материал, ронлива скала и шупли в 

котлованите и траншеите ще бъдат отстранени и получените дупки ще бъдат запълнени 

с бетон с клас по якост на натиск С8/10, или друг одобрен материал. При твърди скали 

или подобни материали, изкопните работи ще продължат още двадесет сантиметра в 

скалата или твърдия материал, така че да се получат гнезда за закрепване на основата 

от бетон или до такава допълнителна дълбочина, каквато е посочена в чертежите. 

Дъното на котлована ще бъде почистено от изровен материал и изкопано до твърда 

повърхност, подравнено стъпаловидно или набраздено. Дъното на котлован за основата 

на устой ще бъде равно или стъпаловидно, както е посочено на чертежите, а страната 

на котлована зад устоя ще бъде изсечена точно по линиите на чертежите, което да 

позволи полагането на бетона до неразрушен материал.

Подготовка за полагане на основите на съоръженията
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НАСИПНИ РАБОТИ

Обратната засипка ще се оформи до нивата и откосите, посочени на 

чертежите. Ако е необходимо, ние в ролята на потенциален изпълнител ще 

преустановим работата на насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите 

към дадени съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на 

якостта на съоръженията. Обратните засипки на котловани и траншеи на фундаменти 

ще се изпълняват, след проверка и одобрение на фундаментите и работите по 

съоръженията в рамките на изкопите. При изграждане на насип върху фундаменти

„СЕНСТРОЙ“ ЕООД ще вземе мерки насипа да се изгражда едновременно и от всички 

страни на съоръжението.

Укрепването и други подпори в изкопа за основи на съоръжения ще се 

свалят с увеличаването на котата на обратната засипка. Там, където е необходимо, 

укрепване и други подпори за изкоп могат да се оставят в котловините и траншеите на 

фундаментите. Дъната на всички изкопи за съоръжения, които трябва да се засипват 

отново, както и всички насипи в подстъпите към съоръжения ще се уплътнят до 98 % от 

максималната обемна плътност на скелета на материала по модифициран Проктор, 

съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), на разстояние най-малко пет метра преди и 

след съоръжението, мерено от горната част му част.

Бетонови работи

БЕТОНОВИ РАБОТИ

Бетонът е значителен елемент като количество и своевременното му 

изпълнение е определящо за нормалния ход на строителството. Изпълнителят ще 

трябва да представи на Строителния надзор следната информация за всяка бетонова 

смес, която ще се използва за строителните работи:

^  Вид и произход на съставните материали и алтернативни материали, които 
могат да се използват;

А ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

>
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^  Сертификати от производителя за цимент и материали заместители на 

цимент;

>  Предложено количество от всеки материал и зърнометрични криви за едри и 

дребни добавъчни материали;

>  Подробни данни за добавки към бетоновите смеси;

>  Промени в състава на сместа;

>  Информация относно това, отговарят ли предложените пропорции на сместа 

на определената якост, на база на предишни производствени данни или на 

пробни смеси.

>  Всяка друга необходима информация, уточняваща качеството на бетоните. 

Общи положения

Предвижда се всички бетони необходими за изграждане на съоръженията да 

бъдат произведени и доставени до площадката от лицензиран бетонов възел, 

притежаващ необходимата сертификация и възможности за производства на бетон, 

съответстващ на БДС EN 206-1/НА:2008 и БДС 206-1, по начин, който осигурява 

необходимото качество, и в съответствие с действащите стандарти.

Организация на производството на бетон

При започването на Договора, на базата на изискванията на Техническата 

Спецификация и изискванията на действащите стандарти, Изпълнителят ще представи 

за одобрение от Строителен надзор „Технология на изпълнение на строителните 

работи”, описвайки в подробности, своите предложения за организация на бетоновите 

работи на Площадката.

Технологията на изпълнение на бетоновите работи следва да включва, но да не 

се ограничава в следното: *

* Предложение за бетонов възел (възли);

Г ЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности
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* Местоположение

съоръжението за производство на бетон;

* Предложение за начин на организация на съоръжението за производство на бетон;

* Процедури по контрол на качеството относно бетона и материалите използвани за 

производството му;

* Транспортиране и полагане на бетон, включително уплътняването му по време на 

полагане;

* Подробности относно кофражни работи, укрепване на кофражите;

* Декофриране и процедури за временни подпори на греди и плочи;

* Защита на бетона при втвърдяване.

* Класове на бетона

* Класификацията на бетона е в съответствие с описанието, дадено в БДС EN 206-1 и 

Националното приложение:БДС EN 206-1/НА:2008

В зависимост от качествата, използвани при проектирането на конструкции и 

контролирани от стандартни методи по време на строителството, бетона ще се 

подразделя на класове, обозначавани с букви и цифри. На контрол ще подлежи 

следното:

* Класът на якост на натиск ще бъде означен с бук ваза “В” и с число, съответстващо на 

нормативната кубова якост на натиск на бетона в МРа.

* Нормативната (характеристичната) кубова якост е якостта, която трябва да имат не 

по-малко от 95% от пробните кубчета, направени от пробната смес. *

* Якостта на бетона ще се определи чрез пробни бетонови кубчета за изпитване, които 

ще бъдат приготвени и съхранявани в съответствие с изискванията на БДС EN 206- 

1/НА и изпитвани, съгласно БДС EN 12390-3:2009.

■V. / .•ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

и оборудване на
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Пробите за изпитване на бетона ще се вземат от мястото на приготвяне -  лицензирания 

бетонов възел и от мястото на полагане на бетона — съгласно инструкциите на 

Строителния надзор.

прилага Критерий 1 за съответствие на якостта: fcm>fcK+l,64.s, където fcm е 

средноаритметична стойност; s е стандартното отклонение.

Критериите за съответствие на якостта се определят съгласно НА 8.2.1.3 на 

БДС EN 206-1/НА:2008 и при първоначално производство (3 до 15 броя на резултатите

от един клас бетон) се прилага Критерий 2 за всеки един резултат от 

изпитването: fc i> fc K ,  където f c i е единичния резултат от изпитването за якостта на 

бетона, a fcK е идентично с класа на бетона В.

Видно е, че за оценка на съответствието по Критерий 1 е необходимо 

прилагането на статистика.

склерометьр в съответствие с БДС EN 12504-2:2005, или чрез вземане на ядка от 

бетонната конструкция съгласно БДС EN 12504-1:2009, ще се прави от акредитирана 

лаборатория само в специални случаи - по специалното нареждане на Строителния 
надзор.

Водонепропускливост

Класът на воднепропускливост на бетона ще съответства на максималното 

водно налягане в МРа, при което 4 от общо 6 пробни цилиндъра с диаметър 15 см. и 

височина 15 см, не показват никаква водопропускливост при изпитване съгласно БДС 

EN 206-1/НА:2008.

Бетонни смеси

При продължително производство (над 15 резултата от един клас бетон) се

Контрол и оценката на якост на натиск, чрез безразрушителен способ -  със

Изисквания
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Техническите изисквания за приготвянето, транспортирането и доставянето 

на бетонните смеси се определят в БДС EN 206-1 и ще бъдат съблюдавани стриктно 

при извършване на работите, а вземането на проби ще съответства на:

БДС EN 12350-1:2000. Изпитване на бетонна смес,част 1; Вземане на проби.

БДС EN 12350-2:2009. Изпитване на бетонна смес.част 2; Определяне на слягането.

Бетоновите смеси, така както са означени в БДС EN ще се приготвят като:

Готови смеси, в които цимента, инертните материали, химическите добавки и 

водата са смесени на бетоновия център;

Бетонните смеси окачествени по БДС EN 206-1 по тяхното слягане чрез 

пробния конус на Абрамс за измерване на слягането на бетона ще съответстват на 

следните класове по консистенция:

>  Клас S1 -  слягане от 1 до 4 см.

>  Клас S2 -  слягане от 5 до 9 см.

>  Клас S3 -  слягане от 10 до 15 см.

>  Клас S4 -  слягане от 16 до 21 см.

Изпълнителят ще използва само бетонови смеси, които са били произведени 

по рецептури на смесване, одобрени от Строителния надзор и след серия от 

изпитвания на площадката с протокол, издаден от акредитирана лаборатория.

Рецептурите и последователността на приготвяне на бетоновите смеси 

подлежат на одобрение от страна на Строителния надзор и включват следното:

* Клас на бетона според якостта на натиск за определен период, водонепропускливост, 

мразоустойчивост и т.н.;

* Клас на проектната консистенция на бетонната смес;
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* Максималния размер на зърната на

едрия добавъчен материал;

* Химически добавки;

* Изискванията към добавъчните материали, цимента и водата, включително 

минималните количества;

* Условията за приготвяне, транспортиране и уплътняване на бетоновата смес;

* Други условия и свойства на бетона.

Рецептурите трябва да бъдат актуализирани след всяка промяна на 

условията, при които са били изготвени.

* Производство на бетонните смеси

* Пропорции на смесване

* Материалите, предвидени за включване в сместа, се разбъркват в съответствие с 

тегловно дозиране съгласно одобрената рецептура, като се вземат предвид влажността 

на добавъчните материали и изискванията на съответните стандарти.

Приготвяне на бетонните смеси

Одобрение на пропорциите на бетоновата смес

След влизане в сила на Договора за изпълнение, веднага щом това бъде 

практически възможно, Изпълнителят ще представи в писмена форма за одобрение от 

Строителния надзор, неговите предложения за всички бетонови смеси от класовете, 

посочени в настоящата Спецификация, които ще се използват в строителните работи, 

като заяви количественото съотношение на изграждащите материали, включително 

примеси, добавки и др.

Изпълнителят ще отбележи, че е необходимо да се остави достатъчно време 

за тестване и получаване одобрението на Строителния надзор за всички смеси, както са
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посочени по-долу, преди да се започне със

смесването на бетона за дълготрайните дейности на обекта.

Бетонните смеси ще бъдат приготвяни в лицензиран автоматизиран бетонов 

център, което ще осигури хомогенно смесване на съставните материали.

Допустимите отклонения при дозирането на съставните материали са 

съгласно БДС E N  206-1, както следва:

- за цимент, вода, общо количество добавъчни материали и минерални добавки >от 

масата на цимента : ± 3 %.

- за химически добавки и минерални добавки, използване в количество < 5% от масата 

на цимента: ± 5 % от изискваното количество.

Под допустимо отклонение се разбира разликата между зададената и 

измерена стойност.

Времето за смесване ще се определя опитно. То не може да бъде по-малко от 

30 секунди за смесител с принудително действия и по-малко от 60 секунди за смесител 

е гравитачно действие.

Първия замес, поставен в смесителя, трябва да включва достатъчно 

допълнително количество цимент, пясък и вода, за да се покрие вътрешната 

повърхност, без това да засегне пропорциите.

Температурата на водата и цимента при добавянето им в сместа няма да 

надвишават съответно 80°С и 65°С , Ако температурата на водата надхвърли 60°С, тя 

първо ще се смеси с добавъчните материали, преди да се добави цимента.

Няма да се използват материали, които са замръзнали или съдържат лед.

Автобетоновози
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Съдържанието на

бетонобъркачката трябва да бъде изсипано еднократно и бетонът да бъде 

транспортиран по такъв начин, при който да не се получи разделяне и разслояване на 

неговите съставки. Ако по мнение на Строителния надзор, по време на

транспортирането се е получило разделяне и разслояване на съставките на 

бетона,бетонът трябва отново да се разбърка, точно преди да бъде окончателно 

положен на място. Не трябва да се добавя вода към бетона, в периода между бъркането 

и полагането, освен при изрични писмени инструкции от Строителния надзор.

Докато се транспортира от бетонобъркачката до мястото за полагане, 

бетонът трябва да бъде предпазван от замърсяване с прах или пясък, или от прекалена 

влага или изсушаване, предизвикани от валеж на дъжд или сняг или висока 

температура, като цялото използвано оборудване, трябва да бъде конструирано по 

такъв начин, който да осигурява правилното транспортиране на бетона.

Предвижда се използването на автобетоновози от ротационен тип с 

водонепропусклив смесващ барабан и конструкция, която да позволява равномерно

разпределение на всички материали в готовата смес. Всички материали, използвани в 

бетонната смес, ще бъдат точно измерени и подадени в барабана през дозатора.

Полагане на бетонната смес

Подготвителните работи за оформяне на основата на отделните съоръжения 

преди полагането на бетона ще бъдат извършени в съответствие с Чертежите.

Окончателно подготвената основа ще бъде приета от Авторския надзор и 

Строителния надзор преди полагането на бетонната смес.

Изпълнителят ще предложи своевременно на Възложителя за одобрение 

технология за изпълнение на бетоновите работи с точно описание на времето и 

последователността на полагането на бетонната смес. Същата ще бъде положена по
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такъв начин, че да

припокриване или разслояване на материалите и изместване на арматурата и кофража.

Обикновено бетона може да бъде положен, чрез свободно падане от височина 

максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при условие, че са взети съответните 

мерки за предотвратяване на разделяне и разслояване, и преждевременно покриване на 

горната арматура. При определени обстоятелства могат бъдат позволени височини по-

-V.АЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

се избегне

големи от 1.5 метра, но само с писменото разрешение на Строителния надзор, след 

опити, за да се установи ефектът върху бетона. Когато се използват тръби, те трябва, 

доколкото е възможно, да бъдат пълни с бетон, по време на полагането и техните най- 

долни краища, трябва да влизат в ново положения бетон.

Също така, може се използват улеи, като те трябва да бъдат от стомана или 

обшити със стоманена ламарина. Улеите трябва постоянно се пазят чисти от образуване 

на покривен слой от втвърден бетон или други наслагвания. Улеите трябва да бъдат 

нагласени под ъгъл, при който бетонът, нито да прилепне към тях, нито да се разделят 

фракциите му.

Бетонирането на която и да е част от конструкцията, ще се извършва чрез 

една непрекъсната операция и не се разрешава никакво прекъсване на бетонирането,без 

одобрение на Строителния надзор.

При полагане бетонната смес не трябва да пада от височина по-голяма от 1.5 м.

В такива случаи се предвижда да се използват тръби за подаване на сместа.

Полагане чрез бетон помпа

Бетон помпата, включително приемащият и захранващият бункер и 

системата от тръби, ще бъдат чисти и няма да съдържат засъхнал бетон или други 

материали, които могат да нарушат качеството на бетонната смес.

Бетон помпата ще се разположи по такъв начин, че да се избегнат вибрации, 

които могат да повредят прясно положената бетонна смес. Бетон помпата ще работи по
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начин, който

подаване на бетонната смес. След спиране на изпомпването, остатъците от бетонната 

смес в тръбите ще бъдат отстранени така, че да не бъде замърсена бетонната смес, 

която вече е положена.

V,
t :

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

осигурява непрекъснато

Уплътняване

По време на полагането на бетонната смес, а и след като е положена, във 

време преди край свързване на цимента, сместа ще бъде напълно уплътнена. Това

уплътняване ще се извърши в съответствие с принципите, изложени по-дол у, чрез 

механични вибрационни устройства -  иглени и таблени вибратори.

Вибрацията ще бъде предимно вътрешна и външна -  като комбинирането на 

прилаганите методи ще бъде съгласувано със Строителния надзор за отделните 

конструктивни елементи. Изпълнителят ще осигури изисквания брой вибрационни 

устройства, включително резервни, така че да се осигури уплътняване на всяка част от 

конструктивните елементи, непосредствено след изливането на бетонната смес в 

кофража. Вибрирането трябва да се приложи в участъка на прясно положената смес.

Устройствата за вътрешно вибриране — иглени вибратори - ще бъдат въвеждани и 

изваждани от сместа бавно. Вибрирането ще продължи толкова дълго време и ще бъде 

с такава интензивност, че да се постигне слягане на сместа без разслояване - до тогава, 

докато от сместа престанат за излизат въздушни мехурчета. Вибрирането няма да се 

извършва в една точка, тъй като това може да доведе до десортиране на бетонната смес 

и изтичане на циментово мляко. Вибрирането ще се завърши с ръчна обработка до 

необходимата степен за постигане на гъста уплътнена бетонна смес в ъглите и в 

точките, недостъпни за вибраторите. Не се допуска вибриране на бетонна смес, която е 

била уплътнена по - рано, във време от 4 до 24 часа преди настоящето вибриране.

Полагане на бетонната смес на слоеве

Бетонната смес ще бъде полагана на слоеве с дебелина не повече от 30 см. за 

конструктивни елементи проектирани от армиран бетон и не повече от 50 см. за такива
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от обикновен бетон,

надзор не е разрешил нещо друго. Всеки слой ще бъде положен и вибриран преди да се 

излее следващия слой, така че да се избегне увреждане на незасъхналата повърхности, 

да се избегне разделяне на повърхностите на две последователно излети порции 

бетонна смес. Всеки слой ще бъде уплътнен така, че да се избегне получаването на 

кухини между него и предишния слой.

Фуги

•V.
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освен ако Строителния

Местоположението на работните фуги и технологичните операции за 

тяхното изпълнение ще бъдат определени точно в програмата за последователността на

изпълнение на бетоновите работи, която ще бъде изготвена от Изпълнителя и одобрена 

от Строителния надзор. Те ще съответстват на изискванията на Чертежите.

Когато работата по полагане на бетонната смес прекъсне, повърхността на 

работната фуга ще бъде подготвена в съответствие с исканата форма (наклон, 

вдлъбнатина, издатина, свързваща арматура и т.н.) без пори или несвързани зърна, в 

съответствие с програмата за изпълнение на бетоновите работи и инструкциите на 

Строителния надзор.

Когато прясна бетонна смес се излива върху вече свързал се бетон, кофражът 

трябва да се до-укрепи. Работната фуга се почиства от засъхнал бетон, циментово 

мляко и се изплаква със силна струя от водоструйка, след което прясната бетонна смес 

се излива върху влажна, но не мокра фуга. Първите порции от прясната бетонна смес 

ще имат по-високо съдържание на пясък и цимент, грубите пълнители се поставят на 

дълбочина не по-малка от 5 мм.и не по-голяма от 10 мм. Те ще бъдат вибрирани много 

внимателно, така че да се постигне добро сцепление между двата слоя.

Бетон и атмосферни условия

Изпълнителят ще бъде отговорен и ще вземе необходимите мерки за 

осигуряване на качеството на бетоновите работи и качеството на изпълнените бетонови
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конструкции, като

влияние на ниски (под +5°С) и високи (над 35°С) температури на въздуха през деня и 

нощта, както и влиянието на студ, сняг и лед.

Мерките, които ще бъдат взети за избягване на отрицателното влияние на 

високите и ниски температури върху положената бетонова смес ще бъдат описани 

подробно в програмата за последователността на бетоновите работи и ще подлежат на 

одобрение от страна на Строителния надзор.

Подложен бетон

Под основите, където е указано на чертежите или препоръчано от 

Строителния надзор трябва да се положи бетон клас В 10 по БДС 7268 или

АЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

отчита вредното

допълнителен С 6/8 -  по БДС EN206-1/NA с дебелина минимум 100 mm. Разрешено е 

втвърдяване на подложния бетон,преди полагане на конструктивния бетон.

Грижа за прясно положена бетонова смес

Положената бетонова смес, вибрирана и загладена ще бъде защитена от 

атмосферните условия (включително дъжд, резки температурни промени, замръзване, 

изсъхване и т.н.) непосредствено след уплътняването и за достатъчно дълъг период 

след това. Продължителността и начина на защита ще осигурят дълготрайност на

бетона. Бетоновите елементи ще подлежат на минимална деформация и няма да имат 

пукнатини след изсъхването. Бетоновите повърхности, изложени на влиянието на 

такива условия, които причиняват изпарение, изсъхване или напукване, ще бъдат 

защитени с геотекстил или зебло, които ще бъдат поддържани влажни.

Покривката ще бъде простряна незабавно, след като бетонът е изсъхнал 

достатъчно, така че да се избегне повреждане на повърхността му. Видът на покривката 

ще бъде одобрен от Строителния надзор в зависимост от обстоятелствата. Ако се реши,
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че тези средства за покриване не са

необходими, бетонната повърхност ще бъде поддържана мокра чрез пръскане или

поливане е вода.

Ако Строителният надзор реши, че бетонът изисква специално внимание но 

време на набиране на якостта, Изпълнителят ще осигури необходимата помпа, тръби и 

пръскащи дюзи, така че изложените бетонови повърхности и дървеният кофраж да 

бъдат напълно намокрени.

Водно покритие

Когато е възприето отлежаване на бетона във влажни условия, бетонът 

трябва да се покрие с тъкан от зебло или друг абсорбиращ материал, или 75 mm слой 

пясък, който се поддържа постоянно мокър за период от 7 дни и също така да се покрие 

с пластмасово защитно покритие, за да се избегнат загубите от изпаряване или бетона 

да се остави да отлежава както е наредено от ИнженераУСтроителен надзор,. Трябва да 

се обърне внимание температурата на цялата вода, използвана на всички етапи от

процеса по отлежаване, да е колкото е възможно по-близка до температурата на бетона, 

който отлежава. Изпълнителят ще осигури грижи за пресния бетон по време на целия 

период до 28 ден, когато пробни кубчета ще бъдат изпитани в съответствие с БДС EN 

12390-3:2009 за якост на натиск.

Обработка на последната повърхност

Предвидените повърхности, които остават видими след завършване на 

работите, ще подлежат на повърхностна обработка, след като влагата изчезне и бетонът 

е достатъчно сух, така че да се избегне изтичане на циментово мляко при извършване

на повърхностната обработка. Повърхността ще се обработи и изглади, така че да се 

получи уплътнена, гладка и равна повърхност, която незабавно ще бъде покрита с 
найлон.

Дълговечност на бетона
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За гарантирана

дълговечност на изпълнените стоманобетонови съоръжения ще се изпълни следното:

Проектирането на състава на бетона ще се извърши при спазване изискванията

> БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и 

съответствие.

>  БДС EN 206-1/НА :2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и 

съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002, 

включително тези за класовете по въздействие на околната среда.

Вземане на проби, изпитване и контрол

Цимент и добавки за бетон

Всяка доставка на цимент в бетоновия възел ще се проверява за съответствие с 

маркировката на опаковката и с документите за доставката, придържането към типа, 

класа по якост на натиск и другите характеристики съгласно БДС:

-БДС EN 197- 1:2006+А1:2006.Цимент.Част1. Състав, изисквания и критерий за 

съответствие на обикновени цименти.

Добавъчни материали

Едрия и дребен добавъчен материал ще подлежат на визуална проверка по 

отношение на зърнометричния състав, както и на проверка за съответствие с БДС:

-БДС EN 12620:2001 +А1:2008 и

-БДС EN 12620:2001+А1:2008/НА:2008.

Изпитване на бетона

на:

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на 

бетоновите проби трябва да съответства на изискванията на БДС:
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-БДС EN 12350- 

смеси.

-БДС EN 12390-2,3,5,6,7,8 — за втвърден бетон.

Пробите за тези изпитвания ще бъдат направени от бетон, взет от мястото на 

приготвяне на бетона. Контролът и изпитването за якост, водонепропускливост и 

мразоустойчивост ще се извършат по БДС EN 206-1/НА:2008.

В определени случаи, може да се наложи провеждане на изпитания за 

определяне степента на набиране на якост на бетона. Получените резултати ще бъдат 

полезни при определяне на момента на сваляне на кофража. Пробите за такива 

изпитвания ще бъдат направени от бетон, използван за строителството на съответния 

конструктивен елемент. Същите ще бъдат държани в близост до елемента или върху 

него, така че да бъдат изложени на влиянието на същите фактори на средата (влага и 

температура). За изпитване за якост на бетона ще бъдат приготвени поне три проби.

При специални случаи, когато датата на извършване на изпитването на якост 

на натиск не е известна или когато има основания за съмнение дали якостта на 

конструкцията е достатъчна, може да се направи изпитване с проба, взета от самата 

конструкция или, след разрешение от Инженера, да се проведе безразрушаващо

•V.
/ .

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

1,2,3,6,7 -  за бетоновите

изпитване на завършения конструктивен елемент -  със склерометър или чрез 

изваждане на ядки от конструкцията. При приемане на бетона и завършените 

конструкции, ще се извършат контролни измервания за установяване на възможните 

отклонения от проектните размери. Допустимите отклонения от вертикалата или от 

проектния наклон на кофражите и на пресечните им линии по цялата височина на 

конструкциите са:

>  За фундаменти: ± 20 мм;

>  За стени и колони с височина до 5 метра включително: ± 10 мм;

^  За стени и колони с височина над 5 метра включително: ± 15 мм;
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> Колони 

- ± 10 мм;

>  Греди и дъги: ± 5 мм;

>  Допустимите местни отклонения от проектната повърхност при проверка на 

летва с дължина 2 м: ± 3 мм.

Обработка на работни фуги от прекъсване на бетонирането.

- почистване на фугата - почистване на бетонната повърхност;

- полагане по плочата и на местата на прекъсване на бетонирането на водоспираща 

набъбваща лента, чрез залепване с полиуретаново лепило или приковаване със 

стоманени пирони 5 бр/ш. (полага се по вертикални и хоризонтални фуги, преди 

затварянето на кофража за стените).

Монтажни работи

ГЛАВНИ ГРЕДИ, ЕЛАСТОМЕРНИ ЛАГЕРИ И МОНОЛИТНА ПЛОЧА

Конструкция на моста

Съоръжение с един отвор ще премине над главният път Г5 и ще осигури връзката 

между квартал „4” и Центъра на с. Черноочене. Денивелацията между горе споменатите 

квартали е приблизително 12м, което обуславя нуждата от изграждането на 

обслужваща кула от страна Център. Ситуационно моста е разположен в права и е 

нармално спрямо оста на главният път. Дължината на пасарела е 26,9ш мерено между 

краищата на двата устоя (24.Зм светло). Фундирането е плоскостно с размери на 

фундаментите 3.8x5.5x1.Зм. Устоите са проектирани като плътни с правоъгълно 

сечение 3.8х1.3м. От страна на кв. „4”, задната страна на устоя е на разстояние 1.2м от 

преоткосираният скален терен, т.е. нямаме насип зад устоя. Връзката между устоя и 

скалата се осъществява посредством преходна плоча. От страна Център, устоя граничи

с обслужващата кула. В горният край, устоите са проектирани с продължащи 

периферни стени, които скриват лагерните площадки.

/ JЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

свързани с греди
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Връхната

пасарела е с обща широчина 3.8м с З.Ом полезна такава (мерено между парапетите) за 

пешеходци, инвалиди и велосипедисти. Конструкцията се състои от две предварително 

напрегнати греди от типа ГТ-115 с дължина 26м, обединени с монолитна плоча 12см.

В краищата на връхната конструкция е предложено изграждането на крайни 

напречни греди, които „захапват” устоите е 40см. Главното действие на тези крайни 

греди е при сеизмично въздействие да се елеменира работата на лагерите и 

конструцкията да заработи като двуставна рамкова такава (това е осъществено 

посредством това „захапване”). Второстепенното действие е елеминирането на 

възможността от навлизане на вода при лагерите. По- надежната връзка на напречната 

греда с плочата се осъществява посредсвом удебеляване на последният елемент, като 

част от горният фланш на гредите са изрязани още при производството на гредата. За 

поемането на усилията от сеизмичност, връзката между напречната греда и ГТ-115 се 

осъществява посредсвом чакащи от гредата кабели и арматурна стомана.

Еластомерните армирани (неопренови гумено-метални многослойни) 

лагери се състоят от еластомерни (гумени) пластове и армировъчни стоманени 

ламарини между тях, свързани помежду си по горещо-пресов (вулканизация) метод.

■ V .

у

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

конструкция на

Еластомерните неармирани лагери са тяло от вулканизиран еластомер без 

вътрешни празнини. - 252 - Еластомерните лагери трябва да отговарят на изискванията 

на БДС EN 1337-3

Лагерите се монтират на чисти, хоризонтални, равни повърхности от бетон 

или цименто- пясъчен разтвор. Ориентацията на лагера при монтажа му ще отговаря на 

проектните изисквания. Няма да се допускат просвети между лагера и прилежащите му 

елементи от мостовата конструкция. При надлъжен наклон на връхната конструкция 

по-голям от посочения в техническата документация на производителя, над лагерите се 

поставят клиновидни стоманени компенсаторни плочи. Монтажните ограничители на 

ролковите лагери се отстраняват веднага след монтажа на връхната конструкция. 

Всички монтирани лагери подлежат на приемане.
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АРМИРОВКА

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни 

стандарти, овен ако не е указано друго в проекта;

❖  БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна 

стомана. Общи положение

♦♦♦ БДС 4758:2008 -  стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 

Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БСД EN 10060:2005 -  допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки

❖  БДС EN ISO 377:1999 -  вземане на пробни образци;

♦♦♦ БДС EN ISO 15630:2004 — стомана за армиране и предварително напрягане на 

бетон. Методи за изпитване;

❖  БДС ISO 14284:2000 -  вземане на проби за анализ на химичен състав;

❖  БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 -  маркиране, 

опаковане и съпровождане;

❖  БДС 9252:2007 -  стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 

Заваряема армировъчна стомана В 5 00

Производство, доставка и складиране

Производство на армировъчните изделия трябва да бъде в съответствие с 

Проекта, спецификациите на прътите и съответните нормативни изисквания.

Армировъчната стомана няма да бъде складирана непосредствено на земята, 

няма да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по начин, е да се избегне 

деформацията на прътите и мрежите. Няма да се допуснат механични повреди —

пръти:
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армировката няма да се третира грубо, да

се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково натоварване.

Монтаж на армировката

Ако не е посочено нещо друго, армировката се монтира по проектното си 

местоположение преди наливането на бетона.

Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди по всяко време, 

вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране ипо нея няма 

да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества, 

които могат да бъдат вредни заармировката, бетона или засвързването между тях.

Студено обработената и горещо валцуваната армировка няма да бъдет 

повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. С 

оглед точността на монтаж, на обекта ще се осигурят съоръжения за минимални 

корекции чрез ръчно огъване.

Закрепване на армировката

Телта за привързване ще бъде мека желязна тел.

Покритието на армировката ще бъде както е указано в конструктивните 

чертежи на проекта. Покритието се фиксира и стабилизира чрез използване на 

пластмасови фиксатори с определен размер. Не се разрешава изпозването на дървени 

трупчета, парчета армировка или други подобни материали. Употребата на 

фиксаторите е задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни 

конструкции и елементи.

Снаждания на армировката се извършват само на означените в проекта места.

Заваряване на армировъчните пръти не се разрешава, освен ако специално не 

е указано в проекта. Всички заваръчни процедури са предмет на одобрение.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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Хидроизолацията

представлява система от материали, чиято основна функция е предпазването на 

бетоновата конструкция от въздействието на вода, химически агенти и други агресивни 

фактори, причиняващи корозия на бетона и армировката на конструкционните 

елементи.

трябва да бъде в съответствие с изискванията на фирмата, производител по отношение 

на съвместимостта помежду им.

Материали

Грунд

Използуваният грунд за грундиране на бетоновата основа, преди изпълнението 

на листовата хидроизолация, трябва да бъде с вискозитет, позволяващ 

безпрепятственото поливане в бетона без образуване на кора.

Когато за хидроизолация на водостоци се предвижда включване на 

хидроизолационен битум, той трябва да бъде категория 85/25, съгласно БДС EN 13304.

Проектът за изпълнение на хидроизолацията се одобрява . Проектът за 

изпълнение на хидроизолацията трябва да съдържа:

- хоризонтални и вертикални разрези на съоръжението с указания за вида и общото 

разположение на хидроизолацията;

- детайли, относно изпълнението на хидроизолацията около отводнители, бордюри,

дилатационни фуги и други характерни места от конструкцията;

- подробна текстова част относно:

• подготовката на бетоновата повърхност, класа на якост на натиск на 

конструктивния бетон или изравнителния пласт, оформящ основата на

х идроизоладията;

• състав на грунда, (ако е необходим), подготовка и полагане;

• вид на използуваната хидроизолационна система, брой на слоевете, начин на 

полагане и застъпване на отделните платна в надлъжно и напречно направление, 

начин на разместване на снажданията в отделните слоеве на хидроизолационния 
пакет;

Вида на материалите, използувани за изпълнението на хидроизолацията,
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• тип на пътната

настилка, дебелина на пластовете и начини на полагане и уплътнение. 

Изпълнение на хидроизолацията

Основата на хидроизолацията се изпълнява от бетон с клас по якост на натиск не 

по- малка от С15/20, съгласно БДС EN 206-1 и якост на опън не по-малка от 1.5 N/mm2.

Повърхностната влажност на бетонната основа в момента на полагането на 

хидроизолацията, измерена с подходящ експресен метод, не трябва да бъде повече от 4

Основата на хидроизолацията трябва да има степен на равност, при следните 

допуски за просветите:

• по надлъжен наклон 5 mm

• по напречен наклон 5 mm

• единични неравности 5 mm

Хидроизолацията трябва да се изпълнява върху суха и чиста бетонова основа при 

температура на повърхността на основата и на въздуха не по-ниска от + 5оС. 

Изпълнението на хидроизолацията трябва да започне след изготвяне на протокол за 

приемане на основата.

Хидроизолацията трябва да бъде надлежно защитена от евентуални механични 

увреждания преди и по време на полагане на пътната настилка. Върху 

хидроизолацията се разрешава движението само на оборудване и инсталации с гумени 

колела, с цел полагане на допълнителен защитен пласт. Повърхността на гумите трябва

да бъде проверявана редовно, като се отстраняват забитите в тях камъни. Не се 

разрешава престой и движение на валяци върху изолацията, 

рмировката на конструкционните елементи.

Покривни и дърводелски работи

ПОКРИВНИ РАБОТИ

%.

Проектанта е избрал покрива изцяло да се изгради от дърво по следните
причини:

Добър естетически вид
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* Бърз и лесен

• Лесна поддръжка

• Ниска строителна стойност в сравнение с метална конструкция.

Всички дървени части подлежат да бъдат обработени с полиуретанов лак и 

боядисани със цвят RAL 8001. Дървените колони се захващат към конструкцията 

посредством стоманени „бази”, които са хванати към конструкцията посредством 4 бр 

механични анкера от типа HST-160 на фирмата Hilti или еквивалентни. Задължително е 

обмазване на долната част от колоните с битум, да се предпази колоната от навлизането 

на влага от долу. Всички елементи от дървената конструкция се захващат един към 

друг посредством винтове за дърво Ml 2x100.

Керемидите на покрива са избрани да бъдат стоманени

горещопоцинковани и боядисани със цят RAL 3009. Фасадата на пасарела се състои от 

дървена обшивка на височина 90см. Нуждата от допълнителни преграждания е 

елеминарана чрез дълга стреха от 80см, която предпазва от странично навлизане на 

дъжд. Стоманените керемиди имат следните предимства:

• Дълъг ескплоатационен живот

• Лесен монтаж

• Невъзможност от изпадане на отделни елементи върху пътното платно 

• Ниско собствено тегло.

Дъждовните води от покрива се отвеждат посредством стоманени 

горещопоцинковани, на място изтеглени, улуци към четирите края на покрива. От тези 

места с водосточни тръби (закрепени към устоите), водата достига до новоизградени 

подземни тръби, които са свързани с канализацията на с. Черноочене . От страна 

Център, водата се достига до РШ7 от канализационен клон 25 и РШ6 от

канализационен 1 от страна на кв.4 на с.Черноочене. Отводняването на връхната 

конструкция се осъществява посредсвом колекторна система, която отвежда водата по 
аналогичен начин.

А *А’ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

монтаж

Безопасност при покривни работи.
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Извършване на

покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ 

след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки и фр.) и на 

местата за закачване на предпазни колани на работещите. Подаването на тежки 

строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за пприемане и 

временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за 

безопасност и здраве. За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон, 

по-голям от 20 градуса, или по покриви, които не са оразмерени за временно 

допълнително натоварване, работещите използват сигурно закрепени към покрива 

стълби. Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. 

се извършват от скелета и платгорми. Не се допуска изготвяне на подлежащи на 

монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, 

олуци и др.) върху покривната конструкция. При изпълнение на куполообразни 

покриви или покриви с наклон, по-голям от 30 градуса, се използват скелета, работни 

платформи, парапети и др. за осигуряване на ЗБУТ. При покриви с наклон, по-малък от 

20 градуса, пригодени за движение по тях, върху наклонената покривна повърхност се 

използват временни хоризонтални елементи за стъпване или спускане и качване на 

работещите. След края на работната смяна или прекъсване на работа използваните 

строителни продукти, отпадъците, инструмените и др. се свалят от покрива или се 

укрепват по подходящ начин.

Покрива на кулата следва заложената концепсия при пасарела и е 

проектиран като пет скатен дървен.

на стента, на която ще се монтират прозорци не трябва да са обработени. Правилно 

иззидан отвор е този, при който зидарските мерки надвишават с по 2см столарските, и 

максимум с 4см. Прозорците се монтират така, че рамките им да прилепнат плътно към

Довършителни работи

ДОГРАМИ

Стоманени анкери осъществяват закрепването на прозорците. Страниците
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фасадните тухли. След закрепването на

рамките към стената посредством анкерите, луфта между рамките и стената се запълва 

с полиуретанова пяна. След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което 

луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро 

уплътнение. Преди да се направи мазилката, трябва да се поставят капаците на пантите 

и да се облепят прозорците с найлон или картон. Мазилката се прави от вътрешната 

страна след отстраняване на излишната пяна. Тя трябва да се изпълни така, че да 

покрие рамките от 1 до 1,5 см. Мазилката не трябва да стига до пантите..

Материалите и изделията, използвани за вътрешни дограми, трябва да 

отговарят по тип, вид и качество на изискванията на проекта и съответните 

стандартизационни документи.

Преди започване на монтажа на вътрешни дограми, изпълнителят се 

запознава с архитектурния проект, доставената дограма и материали. Технологичния 

порядък се определя от техническия ръководител в съответствие с графика за 

изграждане на обекта.

Уточнява се нивото за монтаж на съответната дограма, като се съобрази с 

работния хоризонт, маркиран трайно преди направата на замазките.

Монтажа на дограмата започва със снемане на крилата, монтаж на касата, 

закриляване и приковаване на касата към клепетата от страната на пантите, закачване 

на крилата, подвеждане, отвесиране, заклиняване другата половина от касата и 

приковаван ето й към клепетата.

Преди запенване с пенополиуретан касите се укрепват (разпъват) за поемане 

на налягането създадено от пенополиуритановата пяна.

След втърдяване на пяната се пристъпва към монтаж на шилдовете и 

дръжките на бравите, монтиране на къшилъка, включително направата на първа 

прогонка. Наковаване на вторите первази и креповете към тях.

Технология и организация на процеса на монтаж на прозорци

№ но ред
Наименование и Основни Механизирани

технологическа технологични средства, инструменти
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последователност на 

работните процеси и 

операции

особености и инвентар

1
Транспорт до 

местополагането
ръчно, механизирано количка

2 Снемане на крилата ръчно -

3
Монтаж на касата с 

хоризонтиране и отвесиране
ръчно тесла, нивелир, отвее

4
Заклинване и приковавано 

касата към кле петата
ръчно тесла

5 Закачане на крилата ръчно -

6

Подвеждане, отвесиране, 

заклинване другата 

половина от касата и 

приковаването и към 

клепетата

ръчно тесла, нивелир, отвее

7

Поставяне на шилдите и 

дръжките на бравите, 

монтиране на кършилъка, 

включително първа 

прогонка

ръчно тесла, отвертка

8

Наковаването на вторите 

первази и креповете към тях, 

включително лайстни, 

подпрозоречни дъски

ръчно тесла

Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на 

видовете работи се осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с 
изискванията на проекта.

По време на изпълнението на шпакловъчните работи се следи за следното: 

повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без 

петна от разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите

■V,АЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности
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инструменти. Шпакловката не трябва

да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

Контролът за съответствието с проекта и нормативните изисквания при 

зпълнение на подовите замаски включва проверка на основата и основния пласт 

замаска като следи за: отклонение от хоризонталаната или проектна равнина; 

наклоните към сифони, канали, барбакани и др.; дебелината на полаганата замазка; 

неравностите на повърхността (издатини, вдлъбнатини); наличие на пукнатини, 

отстоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

При приемане на дърводелските работи не се допускат отклонения от 

проектната равнина по-големи от 1 %, а при вратите -  0,5 % и в двете направления; не 

се допускат просветлявания (луфтове) по-големи от 1,5 mm между подвижните и 

неподвижните части на дограмата; между крила на врати и пода по-големи от 10 mm.

Не се допуска приемането на дограма за отварянето и затварянето на която е 

необходимо прилагане на усилие по-голямо > 2N и обковът на които е повреден.

Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по -  

големи от допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от 

всякакви замърсявания. Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се 

акт за скрити работи обр. 12, като се отбелязва: вида на основата, размера на 

неравностите, вертикалните и хоризонтални отклонения; наличието на соли 

(избивания) или петна от боя, битум и др.; пукнатини (направление, характер, размери 

и др.); наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости; влажни или мокри 

петна и участъци; омаслени площи; замръзнали или повредени от мраз участъци; 

наличие на гипсови части или мазилки по основата. При констатация на посочените 

нередности и основата не отговаря на изискванията в проекта облицовъчните работи се 

спират до отстраняването им.

ПАРАПЕТИ

Вида, производството, размерите и допуските, начина на монтаж на 

парапети за пешеходци ще бъдат изпълнени по предварително изготвени Проекти на 

производителя, удовлетворяващи изискванията на СД CEN/TR 1317-6:2012.(EN 1317-6, 

когато TR стане EN )
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Материали

Основните конструктивни елементи за парапети като стълб чета, решетъчни 

пана, шини, ръкохватки, краища, носещи и свързващи елементи и части ще бъдат 

произведени от материали съгласно проекта на производителя и е качества доказани с 

приложими изпитвания за декларация за експлоатационни показатели (ДЕП).

Монтаж

Парапетът върху конструкцията на мостово или друго съоръжение се 

монтира на място и по предварително одобрен проект и начин, определен в 

инструкцията за монтаж на производителя, включително чертежи за предварително 

сглобяване и подготовка. Всички допълнителни съоръжения изграждани във връзка с 

монтажа и експлоатацията на парапета трябва да бъдат по предварително одобрен 

проект.

ЗАМАЗКИ И  ШПАХЛОВКА

Преди започване на мазаческите работи трябва да са завършени основните 

видове строително монтажни и покривни работи на съоръжението.

Дебелината на пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, не 

трябва да превишава за еднопластова мазилка 25 mm;

Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след 

свързването и втвърдяването на предишния.

Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се 

отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се 

изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от 

размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на 

дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от 

разтвор.
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□ При

мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната последователност 

на технологичните операции:

□ почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други,

□ почистване на отпадъците покрай зидовете,

□ подготовка на повърхността;

□ преглед на вертикалността на зидовете,

□ запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,

□ облепване на дограма,

□ намокряне на стените и тавана с вода,

□ направа и отвесиране на водещите майки,

полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените,

L1 отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и 

други) посредством мастар,

□ полагане на разтвора,

□ подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително 

оформянето на ръбовете на гредите с мастари, и заглаждането й до получаване на 

гладка повърхност, включително окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.

Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се 

отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.

Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 

награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. 

След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен

%ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

изпълнение на

разтвор.
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При

основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването 

се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.

Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по 

цялата повърхност, без да се заглажда

Гипсовата мазилка се изпълнява в два пласта. Първият и втория пласт се 

правят от гипсов разтвор или готови гипсови мазилики, като втория пласт се изпълнява 

с дебелина 3 mm и се заглажда.

Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им 

от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване). При 

необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2  дни, а циментовите -  по 2 

- 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица.

При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът не трябва да се нагрява 

над 30 °С и трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещението.

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само ако са 

спазени следните условия; полагането, транспортирането и съхраняването на 

разтворите трябва да става така, че в момента на полагането температурата на разтвора 

да бъде над + 5 °С- при ръчно полагане. Прилагането на химически добавки при 

изпълнение на вътрешни мазилки не се допуска. В момента на мазането повърхностите 

не трябва да са мокри или замръзнали. При минимални температури под - 5 °С не се 

разрешава изпълнението на външни мазилки.

ШПАКЛОВЪЧНИ РАБОТИ

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се 

спазва следната последователност на технологичните операции:

преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка,

• прави се проверка на геометричните размери,

/хЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности

нанасяне на разтвора

вертикалност и хоризонталност на плоскостите,



■
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

• приготвя се

Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите 

на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, 

оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се 

отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се 

изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и 

сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се 

осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

Част „Електро“

ОТКРИТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не 

трябва да се подлагат на никакви механични усилия.

Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се 

извършва с гипсова замазка през 0,70 -  0,80 т .

При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва 

да се поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на осевата 

линия на инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със застъпване.

Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на 

изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка- пластмасова или метална, 

съгласно проекта. Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели 

между етажите трябва да се изпълнява в тръби или скари съгласно проекта.

Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени 

или оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от обитаваните от 

хора места (напр. балкони, стълбища и др.)

■V.ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

гипсов разтвор.

Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Забранява се полагането на и

монтажа на мостовите проводници при to по-ниска от -15 °С.

Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно 

пространство на панели) трябва да се извършва по най- късото разстояние между 

разклонителната кутия и осветителното тяло.

Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се 

извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване, 

преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това временно закрепване 

не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците.

Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с 

гипсов разтвор или скоби от изолационен материал.

При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете 

проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm.

Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно 

проекта, но не по-малко от 150 mm.

Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на 

изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление между 

проводниците и проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а втория

път освен горните изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване преди 

изпълнение на бояджийските работи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В 34П(ИТЦИ ТРЪБИ

Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не 

трябва да имат съединения в участъците между разклонителните кутии.

Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на изолирани 

проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с пукнатини или 
съединения.

Не се допуска непосредствено окачване на осв. тела на мостовия проводник.
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ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Защитните стоманени тръби се

използват за електрически инсталации само в случаите, определени в проекта.

Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва да 

имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на проводниците 

при вкарването им в тях

Защитните стоманени тръби се полагат по начин, който не позволява да се 

задържа влага от кондензираните пари.

Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.

Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към 

технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи 

или технологични конструкции.

СЪЕДИНЯВАНЕ. ОТКЛОНЕНИЕ И  ОБРАБОТКА КРАИЩАТА НА
ПРОВОДНИЦИ И КА ЕЕЛИ

В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото 

съгласно проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване.

Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи (клеми) 

на апарата трябва да се изпълнява:

Едножични със сечение до 10 шш - след оформяне края на жилото с 

предпазване от изваждане и от саморазвиване;

Многожични след оформяне края на жилото.

Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила 

на проводници и кабели със сечение до 6 mm с предпазване от изваждане.

Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на 

кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде
изолирана.

КОНТРОЛ И ПРЕДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛА ИНИ
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За изградената ел.

инсталация, положена директно върху строителната основа и позлежаща на закриване 

се съставя акт обр. 12 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, като се проверяват се положените тръби и 

кабели преди тяхното покриване.

Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и

кабели.

Пусковите работи се извършват, когато са завършени ел. монтажните работи

по вторичните вериги и са монтирани всички видове ел. табла. Готово е осветлението и 

отоплението.

Трети етап -  Завършване на строителството

След завършване на всички видове СМР по договора ще уведомим Възложителя 

и Консултанта за готовността ни да предадем строежите на Възложителя.

Подготовка на отчетна документация

*1* В рамките на дейността се обобщават резултатите от документирането на 

отделните строителни процеси, информационните материали и 

протоколи.

*> Ще се представи строителната документация за процеса на 

строителството и екзекутивната документация, съгласно изискванията на

Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела.
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•V.
/ V

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

*** В отчетните

документи се прилагат всички гаранционни карти, сертификати за 

произход на материалите и други документи, отнасящи се до 

гаранционните срокове на вложените материали и оборудване.

*♦* От горното следва, че организацията за въвеждането на обекта в 

експлоатация ще се развива и действа в основната си част в процеса на 

строителството. В съответствие с това, още със започването на 

строителството, ще създадме необходимата организация за подготовка на 

приемането на обекта чрез създаване на специализиран екип за 

изпълнение на изпитванията.

Предаване на обекта и отчетната документация

v  Ще участваме в комисията, определена със заповед на Възложителя за 

подписване на акт обр, 15 за установяване готовността за приемане на 

строежа, е който се предава строежа от Изпълнителя на Възложителя.

*** Приемателната комисия ще състави Констативен акт обр. 15 съгласно 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл.176, ал.1 от 

ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който строежа 

ще се предаде от Изпълнителя на Възложителя.

*> Ако комисията установи неизпълнени или некачествено изпълнени 

видове СМР сме длъжни да ги изпълним в определения срок. Като 

неразделна част от констативния акт, Приемателната комисия ще издаде 

предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под 

формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени 

строително-монтажни работи".

v  Ще се задължим в определения му срок да изпълним предписаните

работи и отстраним всички забележки написани в Констативен акт 
обр. 15.

v  Строителният надзор ще изготви и представи на Възложителя 

окончателен доклад за извършените СМР.
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❖  След

получаване на окончателния доклад, Възложителят ще отправи искане до 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия, която ще 

състави протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на 

Строежа съгласно Наредба № 3 от 31,07.2003 г. и издаде Разрешение за 

ползване на Строежа или Възложителя ще издаде такова.

❖  Предаването на отчетната документация ще се извърши съгласно 

условията и изскванията на договора с Възложителя.

*** Документирането на строителството, включително изпитванията, и 

осигуряване на документация за влаганите материали е неразделна част 

от задълженията на техническото ръководство на обекта.

След завършване изпълнението на строителството ще изготви екзекутивна 

документация (съгласно изискванията на Закона за устройство на територията), 

отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен 

проект, ако такива са налице.

Ако е налице завършване на СМР и сме изпълнили всички свои други 

задължения съгласно Договора, ще уведомим писмено Възложителя и Строителния 

надзор за готовността си да предадме Строежа на Възложителя.

След получаване на уведомлението Възложителят ще назначи приемателна 

комисия, която ще се събере на обекта и ще установи качеството на извършените СМР.

•V.А ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Описание на ресурсите, които ще използва участникът за изпълнение на СМР - 

организацията на производството или доставката на строителни детайли; 

доставката или производството на строителните продукти и др.;

Строителни материали, конто ще бъдат вложени в обекта

Материалите необходими за изпълнението ще бъдат доставяни само от 

сертифицирани производители, като за всеки строителен материал ще се прилагат 

съответните декларации за съответствие от производителя или доставчика.

Доставката на инертните материали ще се извършва в съответствие с 

нормативните и проектантските изисквания.

Необходимите количества и марки бетони ще бъдат доставяни само от бетонови
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възли.

Бетонови изделия ще бъдат доставяни от фирми за производство на готови 

бетонови елементи и придружени с необходимите сертификати.

Дружеството разполага с оборудването необходимо за изпълнението на 

обществената поръчка, е което ще осигури качеството на изпълнението на стрителните 

и монтажните работи.

В случай, че бъде избран за Изпълнител на поръчката, „СЕН СТРО Й “ ЕООД 

ще изпълни съответните предвидени процедури съгласно българското законодателство 

и договорните условия.

Ще спазваме всички предписания, заповеди и инструкции на Строителния 

надзор, които се отнасят до изпълнението на СМР, съобразно Проектната 

документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите 

разпоредби, в това число:

1. Законосъобразното започване на строежа;

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;

3. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнението на СМР;

4. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;

5. Годност на Строежа за въвеждане в експлоатация

6. Изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било 

получено предварителното съгласие на Възложителя;

7. Промяна в Технологично-строителната програма на Изпълнителя.

8. Ще представим своята Технологична последователност на строителните
процеси на Строителния надзор.

9. Извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са 

СМР или извършване на допълнително изпитване (тестове) за качеството на 

влаганите в строителството Строителни продукти.

10. Годност на Строежа за въвеждане в експлоатация
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Общо описание на организацията на

контрола върху качеството в т.ч обектовата строителна лаборатория.

Качество

Постигане на високо ниво и конкурентоспособност на строителните продукти,

чрез:

^  Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и 

нормативните изисквания;

К  Производство на качествени строителни продукти;

^  Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на 

изпълнението на готовия продукт;

S  Спазване изискванията на Възложителя и на Системата по качество;

^  Спазване на всички приложими български и европейски закони и 

нормативни актове, както и международните стандарти и добрите 

международни практики;

^  Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и 

компетентни за изпълнение дейностите във фирмата, чрез подходящи 

форми на обучение, придобиване на специфични умения и опит;

^  Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, 

отчитане на забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите 
от дейността на фирмата.

Във връзка с поставените изисквания от Възложителя, фирма „СЕНСТРОЙ“ 
ЕООД, като потенциален изпълнител на обекта, определя своите ангажименти, 
както следва:

1. Изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно:
1.1 Офертата на „СЕНСТРОЙ“ ЕООД

1.2 Изискванията на действащото законодателство

2. Изпълнение на възложените работи, качествено с дължимата грижа за 

ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална практика, при 

спазване на сроковете за изпълнение на строително-монтажни работи.

3. Координиране на цялостния процес на строителство в съответствие с:
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3.1 Работния

3,2 Поетите ангажименти

3.3 Действащите нормативни уредби в Република България за строителство, 
безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

4. Информиране на Възложителя за хода на изпълнението, както и за всички 

пречки, пропуски , взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от 

страна на Възложителя.

5. Съгласуване на действията с Възложителя

6. Осигуряване на Възложителя и негови упълномощени представители на 

достъп до документацията, свързана с извършената работа за проверка и изготвяне на 

копия по време на изпълнението на дейностите и за срок от една година след 
приключването им.

7. Информиране на Възложителя за всички очаквани или влезли в сила 

промени на законодателството, които имат отношения към дейността и предлагане на 

най-добри условия за предстоящите работи с оглед на нормативните промени

8. Предаване на Възложителя на всички екзекутиви, материали и документи, 

които са придобити, съставени или изготвени във връзка е завършените договорени 
дейности.

9. Влагане на продукти с оценено съответствие, съгласно :

9.1 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (В сила от 01.01.2007 г. приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., Обн. Дв. 

Бр.106 от 27 декември 2006г„ попр. ДВ. бр.З от 12 януари 2007 г„ попр. ДВ. бр.9 от 26 януари 

2007г„ изм. ДВ. бр.82 от 19 септември 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 януари 2010г„ изм. ДВ. бр.7 
от 21 януари 2011 г.)и/или

9.2 БДС - действащи стандарти е технически изисквания към продуктите
9.3 БДС ISO -  въвеждащи международни стандарти

9.4 БДС EN -  въвеждащи европейски стандарти -  хармонизирани и нехармонизирани.
9.5 БТО /ЕТО -  Българско или Европейско техническо одобрение

9.6 При наличие на Декларация за съответствие за всички продукти

10. Предоставяне на Възложителя, Строителния надзор и Инвеститорския контрол на 
възможност да изпълняват контрол по изпълнението на работите на обекта.

11. Изпълнение на всички нареждания и заповеди, относно СМР, дадени от 
Възложителя, Строителния надзор и Инвеститорския контрол.

12. Извършване на всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки,

VАЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

проект
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недостатъци и др.. констатирани от
Възложителя на обекта и приемателната комисия.

13. Уведомяване на Строителния надзор и Инвеститорския контрол за изпълнените 

СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат 

установени по-късно. Закриване на работите след съставяне и подписване на двустранен акт 

обр. 12. и получаване на писмено разрешение от Инвеститорския контрол за закриването им.

14. Съставяне, оформяне и предоставяне на необходимите документи, отчитащи 
извършените СМР.

15. Писмено уведомяване на Възложителя при опасност от забавяне или нарушаване 
сроковете за изпълнение

16. Почистване и отстраняване на механизация и материали преди определената дата за 
приемателна комисия.

17. Охраняване на обекта до предаването му на Възложителя.

18. Сключване и поддържане, надлежно по време на изпълнението на договора на 

застраховка „професионална отговорност”, като лице, изпълняващо проектантско и строителна 

дейност за вреди, причинени на Възложителя или на трети лица, съгласно чл. 171 от ЗУТ за 

обекти 11 категория, в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр. 17/2004 г . )

19. Поемане на пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 
дейности на обекта

20. Опазване на инженерната инфраструктура в и около обекта при осъществяване на 
строително-монтажните работи.

21. Предпазване от замърсяване на улици и предпазване на околната среда - дървета, 
тротоари и площадки.

22. Отстраняване на появили се дефекти в определените гаранционните срокове за 
отделните видове работи.

Преди приемане на строително — монтажните работи на строителния надзор 
ще се представят:

S  Екзекутивни четрежи, включващи и резултатите от изискващите се 
геодезически измервания;

S  Актове за скрити работи;

^  Лабораторни документи и заключения за изпъление на земно — насипни, 

бетонови, армировъчни и др. специални видове работи;
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S  Сертификати

за вложените материали, изделия, конструкции, зготовки и др,;

S  Дневници за изпълнение на изкопните работи, бетонови, насипно- 

уплътнителни;

^  ДРУГИ документи, които е било необходимо да се водят съгласно 

изискванията на Договора, тръжнаат документация, както и действащите нормативни 

разпоредби;

^  Заповедна книга с данни за отговорните лица и е необходимата заверка за 

изпълнението на всяка заповед поотделно.

^  Протоколи от акредитирани лаборатории за изпитания на строителни и 
монтажни работи.

S  Одобрението на извършените строително-монтажни работи се изпълнява с 

приемателно-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя, от 

лицето осъществяващо строителен надзор и от Възложителя.

^  Лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на 

извършените СМР е техническата оферта на „СЕНСТРОЙ“ ЕООД в присъствието на 
негови представители.

^  11ри констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности, 

лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват 
Констативен протокол.

^  11ри констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените

СМР, Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя.

Управление на Обекта:

Разполагаме с достатъчно квалифицирани ръководни специалисти и работници с 

дългогодишен опит в изграждането на пътни обекти, което е предпоставка за 

качественото и в срок изпълнение на всички строително-монтажни работи :

Разполагаме с необходимите обучени строителни работници , машинисти с 

необходимата квалификация да управление на пътно строителна техника и транспортна

При управлението на обекта ще се приложи йерархична организационна 

структура със следните задължителни участници в строителния процес:

техника.
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- Ръководител обект

Ръководителят на обекта ще отговаря за изпълнението на всички параметри на 

договора.

Ще извършва официалната комуникация -  изпълнител -  възложител -  

консултант — проектант и всички заангажирани институции свързани с обекта.

Ще отговаря съответно за строителството на съоръженията и пътните и 

асфалтови работи.

Ще изпълнява СМР по възложения му фронт за работа,

Ще осигуряват изпълнението на проектните изисквания с необходимата 

механизация и хора.

Ще изготвя екзекутивни чертежи на извършената работа,

Ще води ежедневни и периодични инструктажи.

Ще отговаря за качеството и срока на изпълнение за възложения му подобект.

Ще извършва предаване на СМР с актове -  образци по Наредба 3 от ЗУТ.

Ще осигурява всички мерки за безопасна работа и мерки по ВОД.

Отговаря пряко за изпълнението на всички видове и количества СМР на обекта 

съгласно одобрения проект.

Извършва заявките за доставка на необходимите строителни материали,

Следи за точното изпълнение на всички строително-монтажни работи.

Ще изготвя всички актове по Наредба №3 на МРРБ за съставяне на актове и 

документи по време на строителството, необходими за съставяне при изпълнението на 

строително -  монтажните работи.

- Специалист - контрол на качеството

Експертът по контрол на качеството стриктно:

Ще следи за качеството на влаганите материали,

За наличие на необходимите сертификати за качество

Технически ръководител
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За декларации за

съответствие, придружаващи всяка доставена партида строителни материали и изделия,

За качественото извършване на всички видове СМР при спазване на 

изискванията, залегнали в Техническите спецификации.

Координаторът но безопасност и здраве стриктно:

Ще следи за спазване на мерките за безопасен труд и пожарната безопасност по 

време на строителството, като провежда необходимите инструктажи на работниците 

и ръководния персонал

Организация на човешките ресурси;

Вътрешният контрол при изпълнението на строително -  монтажните работи, ще 

е свързан със стриктното спазване на Интегрираната система за управление(ИСУ), 

която включва Система за управление на качеството, система за управление на 

здравословни и безпасни условия на труд и Система за управление на околната среда. 

Системата за управление отговаря на следните стандарти:

I E N  ISO 9001:2008 -  Системи за управление на качеството. 

Изисквания.

4- E N  ISO 14001:2004 - Системи за управление по отношение на 

околната среда. Спецификация и указания за нейното прилагане.

I OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и 

безопасността при работа. Изисквания

В системата са регламентирани задълженията, правата и контролните функции 

на отделните ръководители и специалисти в звената по изпълнението, доставките и 

изпитването през време на строителния процес, като си поставя посочените по-долу 

цели:

Формите на контрол са следните:

Специалист - Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)

превантивен - общ контрол на подготвителните организационни и технически 

дейности, за осигуряването на нормалното начало и правилното прогнозиране и
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програмиране на
развитието на проекта;

• оперативен - контролна дейност върху текущото развитие на изпълнението на 

договорните задължения главно в два аспекта- технически и организационен.

■ Техническият контрол следва да гарантира постоянното спазване на 

техническите спецификации и на техническите условия за изпълнение на 

строителните и монтажни работи — качественото изпълнение на СМР,

■ Организационен контрол - гарантира реализирането на обекта в договорените 

срокове, спазването на междинни и вътрешни опорни срокове.

• последващ - контрол върху взети вътрешни решения, върху дадени от различни 

институции указания и изисквания, върху забележки на приемащите и 

контролни органи.

Осъществяван контрол:

„СЕНСТРОЙ“ ЕООД предвижда да осигури качеството на строителните 
дейности за обекта чрез някои конкретни мерки:

Контрол върху изграждането и организирането на временното строителство и 

организиране и съгласуване с всички инстанции на работните проекти и чертежи

Предвид интензивността на строителните дейности предвиждаме изключително 

кратък срок на съхранение на строителните материали на строителната площадка, 

което налага особено внимание върху транспортните дейности, свързани с доставките 
на строителни материали.

Доставката на материали ще се извършва по определена процедура при 

предоставяне на необходими изходни документи - сертификати на производител, 
декларации за съответствие,

Всички влагани в строително - монтажните работи материали и оборудване, ще 

отговарят на нормативните изисквания и стандарти към които се отнасят. За всички тях 

ще приложим сертификати или декларации за съответствие, технически паспорти, 

указания за транспорт, складиране и влагане и др .

Контрол върху изпълнението на строителните работи на място:

• заснемане и екзекутивни чертежи

• непрекъснат контрол за запазване на съществуващата инфраструктура
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• контрол върху

изискванията за безопасен и здравословен труд и опазване на зоната на обекта от 

аварии и нещастни случаи с граждани

Създаване на условия за ежедневен контрол на изпълнението - контрол на 

условията за работа, контрол върху начина на складиране, контрол върху 

практическото изпълнение на договорните работи - технологии, механизация, 

обработването на материалите, временното предпазване на изпълненото преди 

полагането на останалите материали от климатични влияния, контрол върху 

осъществяване на техническите мерки за Безопасност и Здраве, мерки за запазване на 

изпълнението до окончателното му приемане по установения ред, контрол върху 

състоянието и почистването на работната площадка.

Лабораторен контрол върху качествата на материалите и качествата на изпълнените 
строителни работи.

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 със 

изпълнение на строителните дейности и във връзка с подготовката и събиране на 

необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на непрекъснат 

контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица - проектанти, инвеститори, 

строителен надзор и др„ при решаване на възникнали затруднения и съгласуване на

материали и технология на изпълнение и други, свързани с хода на строежа.

Постигане на високо ниво и конкурентоспособност на строителните продукти, чрез:

>■ Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и 
нормативните изисквания;

>  Производство на качествени строителни продукти;

^  Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на 
изпълнението на готовия продукт;

Качество
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Спазване

изискванията на Възложителя и на Системата по качество;

^  Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността и 

Система по качеството на фирмата;

у  Спазване на всички приложими български и европейски закони и 

нормативни актове, както и международните стандарти и добрите 

международни практики;

^  Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и 

компетентни за изпълнение дейностите във фирмата, чрез подходящи 

форми на обучение, придобиване на специфични умения и опит;

>  Управление на подходяща инфраструктура за ефективно функциониране 

на бизнес процесите във фирмата, чрез осигуряване на достатъчно 

финансови ресурси и подходящи технически средства;

> Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, 

отчитане на забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите 

от дейността на фирмата.

Здравословни и безопасни условия на movd

у  Поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване в 

съответствие с изискванията на законодателството в областта на 

безопасността и водещи световни стандарти;

г  Осигуряване непрекъснато подобрение на условията на труд и 

безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите и 

тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на вреди и професионални 

заболявания;

г  Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, 

свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за 

здравословните и безопасни условия на труд;

>  Мотивиране на персонала и осигуряване на подизпълнителите да спазват 

задълженията си в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;

>  Поддържане високо ниво на техническа обезпеченост на строителните и 

аварийните съоръжения, подготовката на персонала и усъвършенстване
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на

способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните 

ситуации до минимални загуби;

>  Обезпечаване на постоянно подобряване на системата за управление на 

здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното 

прилагане.

Околна среда

>  Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за 

управление на околната среда;

>  Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;

>  Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно 

въздействие върху околната среда;

>  Ефективно използване на материалите и природните ресурси;

>  Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за околната среда, 

чрез контрол и усъвършенстване на технологиите;

>  Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение 

опазването на околната среда във връзка със значимите аспекти на 

околната среда;

>  Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на 

околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите във 

фирмата.

>  Вътрешният контрол ще се осъществява на оперативно ниво — ежедневно 

в работни срещи на всички участници в управлението на обекта. Ще се 

изготвят необходимите справки, заявки и въпроси касаещи изпълнението 

на договора качествено и в срок.

>  Ежеседмично ще се провеждат оперативни срещи с Възложителя, 

Консултанта, Проектанта, а ако има нужда и с заангажирани институции 

по проекта. Ще се коментират всички предстоящи задачи и методите за 

изпълнението им.

>  Ще се изготвят доклади по напредъка в които ясно ще се съпоставя 

реалното изпълнение с предвиденото в договорния график. Ще се
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констатират всички възникнали въпроси касаещи Договора за 

изпълнение.

>  Допълнително ще се провеждат срещи по изискване на Възложителя, 

Консултанта, или други заангажирани институции.

-V.
/ х

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

Организации на гаранционното поддържане на обекта

Гаранционните срокове са предложени в офертата ни и са съобразно 

действащата Наредба № 2 от 3 1.07.2003 г. за осигуряване нормалното функциониране и 

ползване на завършения обект по съответната обособена позиция и отстраняване на 

скрити дефекти след въвеждането му в експлоатация са, както следва:

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в 

експлоатация, като се задължаваме в тези срокове да отстраняваме всички проявени 

дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството 

и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с проектната документация и 

разрешението за строеж.

Задължаваме се да отстраним за своя сметка появилите се дефекти в 

гаранционния срок в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започнем работа не по-късно от 5 дни след получаване на 

известието.

Ще създадем необходимата организация с механизация и човешки 

ресурси в зависимост от появилите се дефекти. Ще правим ежемесечен оглед на 

обекта с цел установяване на повреди и създаване на организация за 

своевременното им отстраняване.

Дата
Име и фамилия 

Подпис
Наименование на оферента и

29 /0 9 /2 0 1 6  
Сенай Таси!

,СЕНСТРОИ“ ЕО
печат
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Приложение № 5

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

д о
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
УЛ. “ШЕСТА” №9
С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и 
монтажни работи по проект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустронване 
и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене -  
център и пешеходна връзка тип пасарел при главен път I 5 в с. Черноочене: Подобект 1 
-  Улично благоустрояване в кв. 4 и Подобект -  2 Пасарел над главен път I - 5” във връзка 
с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ към Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

от „СЕНСТРОЙ“ ЕООД,
Е ИК 200054203,
гр. Джебел, ул. „Надежда“ №4, адрес за кореспонденция: гр. Джебел, ул. „Надежда“ №4,
тел. 0361/61916
факс:0361/6 19 15
e-mail: senstroy_eood@abv.bg,
представлявано от Сенай Ремзн Тахир - Управител
/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, 
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или 
пълномощие /

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви 
представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

mailto:senstroy_eood@abv.bg
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• Подобект 1 -  Улично благоустрояване в кв. 4, съгласно КС.

Н
О

М
Е

Р

ПОДОБЕКТ 1 - УЛИЧНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Н А И М ЕН О ВА Н И Е - ВИД РАБОТА М Я РК А КОЛИЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА СТОЙНОСТ

Част У л и ч но  озеленяване

РАСТИТЕЛНОСТ - УЛИЦИ

1 Ш ироколистни дървета бр. 127.00 267.54 33 977.58 лв

НЕРАСТИТЕЛНИ М АТЕРИАЛИ - УЛИЦИ

1
Торо-почвена смеска с 2 0 %  разбухване 

средно по 80см  в зоните на засаж дане на 

дървесна растителност
m 3 39.62 35.49 1 4 0 6 .1 1 л в

2 Прегоряла оборска тор m 3 5.00 90.09 450.45 лв

3
Дървени колове за подпора /по Збр на 

дърво/ бр. 381.00 6.14 2 339.34 лв

4 П редпазни  превръзки бр. 127.00 1.37 173.99 лв

5 Въже/ колан за превързваме на дървета м ' 320.00 0.82 262.40 лв

РАСТИТЕЛНОСТ - ТРАФОПОСТ

1 Иглолистни дървета бр. 1.00 170.63 170.63 лв
2 Иглолистни храсти бр. 12.00 21.16 253.92 лв
3 Ш ироколистни дървета бр. 3.00 267.54 802.62 лв
4 Вечнозелени ш ироколистни храсти бр. 90 7.92 712.80 лв
5 Цъфтящи ш ироколистни храсти бр. 21.00 11.88 249.48 лв
б Жив плет бр. 21.00 7.64 160.44 лв

ЗАТРЕВЯВАНЕ - ТРАФОПОСТ

1 Тревна смеска за зелени площ и -норм а 40 
гр/м2 кг 7.00 21.16 148.12 лв

НЕРАСТИТЕЛНИ М АТЕРИАЛИ - ТРАФОПОСТ

1
Торо-почвена смеска с 2 0 %  разбухване 

средно по 20см  в зелените площ и m 3 42.45 35.49 1 506.55 лв

2
Торо-почвена смеска с 2 0 %  разбухване 

средно по 80см  в зоните на засаж дане на 

дървесна растителност
m 3 5.76 34.13 196.59 лв

3
М инерална  тор  ком бинирана- норм а 30 
гр/м2 кг 5.18 60.06 311.11 лв

4 Прегоряла оборска тор m 3 8.64 90.09 778.38 лв

5
Дървени колове за подпора /по Збр на 

дърво/ бр. 9.00

—

6.14 55.26 лв

6 П редпазни  превръзки бр. 9.00 1.37 12.33 лв
7 Въже/ колан за превързване на дървета м ’ 8.00 0.82 6.56 лв

П О Д О Б ЕК Т  1 - У Л И Ч Н О  Б Л А ГО У С Т Р О Я В А Н Е 43 974.66 лв

Д Д С  2 0 % 8 794.93 ле

О Б Щ О  ЗА  П О Д О Б ЕК Т А 52 769.59 лв
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• Подобект 2 - Пасарел над главен път 1 - 5 ,  съгласно КС.

ПОДОБЕКТ 2 - ПАСАРЕЛ НАД ГЛАВЕН ПЪТ 1-5

Н А И М ЕН О ВА Н И Е - ВИД РАБОТА М ЯРКА КОЛИЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА СТОЙНОСТ

Част К онструкции

ПАСАРЕЛ

1 Почистване на строителната площ адка м 2 300.00 4.10 1 230.00 лв

2

Изкоп за съоръжения в скални почви, 

вклю чително натоварване, транспортиране 

на определено  разстояние, разтоварване 

на депо  и оф ормянето му, вклю чително 

всички свързани с тов а  разходи.

м'1 418.00 116.03 48 500.54 лв

3

Насип към съоръжения за ф ундаменти от 

бутобетон, вклю чително натоварване, 

транспорт, разтоварване, уплътняване, 

както и всички свързани с това разходи.

м 3 12.09 163.80 1 980.34 лв

4

Насип към съоръжения за фундаменти от 

материал с м иним ален  ъгъл на вътрешно 

триене ф 35°, вклю чително натоварване, 

транспорт, разтоварване, уплътняване, 

както и всички свързани с тов а  разходи.

м 3 150.00 43.68 6 552.00 лв

5

Подлож ен бетон Клас С12/15, включително 

доставка, полагане и уплътняване както и 

всички свързани с това разходи 

вклю чително кофраж.

5.00 281.19 1 405.95 лв

6

Бетон С40/50, клас по въздействие на 

околната среда - XF2, XC4,XD3, полож ен на 

място за фундаменти, вклю чително 

доставка, полагане и уплътняване, кофраж 

както и всички свързани с това разходи без 

армировката.

м 3 55.00 491.40 27 027.00 лв

7

Бетон С40/50, клас по въздействие на 

околната среда - XF2, XC4,XD3, полож ен на 

място за устои вклю чително доставка, 

полагане и уплътняване, кофраж  както и 

всички свързани стова  разходи без 
арм ировката и подпорно  скеле.

м 3 85.00 491.40 41 769.00 лв
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8

Бетон C3Q/37, клас по въздействие на 

околната среда - ХСЗ, XF1, полож ен на 

място за м онолитна пътна плоча върху 

сглобяеми греди , вклю чително доставка, 

полагане и уплътняване, кофраж  както и 

всички свързани с тов а  разходи без 

армировката.

m j 24.00 436.80 10 483.20  лв

9

Главни греди вид  ГТ-115 с дълж ина 2б,0м; 

количество бетон 10.22 m 3; напрегателна 

арм ировка  Y1860S7  -562kg; арм ировка 

В500В  1220кг;съгласно чер теж и те , 

вклю чително направа, доставка и монтаж: 

Бетон С 45/55

бр. 2.00 21840.00 43 680.00 лв

10

Бетон С30/37, клас по въздействие на 

околната среда - ХСЗ, XF1, полож ен на 

място за м онолитна преходна плоча върху 

уплътнен насип , вклю чително доставка, 

полагане и уплътняване, кофраж както и 

всички свързани с тов а  разходи без 

армировката.

м 3 3.00 436.80 13 1 0 .4 0  ле

11
Еластомерни лагери с разм ери 200/300/65 

сългасно БДС EN 1337-3
бр. 4.00 341.25 1 365.00 лв

12

Арм ировъ чна  стомана с прериодичен 

профил В500В  (БДС 9252 :2007 ), 

вклю чително доставка, заготовка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

тон 15.00 2457.00 36 855.00 лв

13

Хидроизолация  върху преходна плоча, 

неизискващ а полагането на предпазни 

пластове, вклю чително доставка, полагане, 

както и всички свързани с това разходи.

м 2 11.40 54.60 622.44 лв

14

Хидроизолация  от обм азен  т и п , по всички 

бетонови повърхности, които се засипват, 

вклю чително доставка, полагане, както и 

всички свързани стова  разходи.

м2 88.54 16.38 14 5 0 .2 9  лв

15 Боядисване на устоите с цвят RAL 8001 м 2 88.92 6.83 607.32 лв

16
Боядисване на връхната концтрукция с 

цвят RAL 1001
м2 295.90 6.83 2 021.00 лв

17

Дървен пеш еходен парапет на височина 

90см, съгласно изискванията на ТС, 

вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с то в а  разходи.

м 55.00 245.70 13 513.50 лв

18

Дървени колони 12/14/260 с м к л а с С 1 б  

съгласно БДС EN 338, обработени с две 

ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят 

RAL 8001, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

бр. 28.00 34.13 955.64  лв

19

Дървени греди 16/14/346 клас С16 съгласно 

БДС EN 338, обработени с две ръце 
полиуретанов лак, боядисани с цвят RAL 

8001, вклю чително доставка, монтаж, както 

и всички свързани с това разходи.

бр. 14.00 47,78 668.92 лв
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20

Дървени полове  12/14/80 клас С16 

съгласно БДС EN 338, обработени с две 

ръце полиуретзнов  лак, боядисани с цвят 

RAL8001, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

бр. 14.00 10.92 152.88 лв

21

Дървени столици 12/12 см клас С16 

съгласно БДС EN 338, обработени с две  

ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят 

RAL 3009, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

м 85.00 8.87 753.95 лв

22

Дървени бичмета 10/6/280 см клас С16 

съгласно БДС EN 338, обработени с две 

ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят 

RAL 3009, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

бр. 94.00 11.60 1 090.40 ле

23

Дървени лам перия от иглолистен материал 

с дебелина 9м м  за покрив, обработени с 

две  ръце полиуретанов  лак, боядисани с 

цвят RAL 3009, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това 
разходи.

м 2 150.00 24.57 3 685.50 лв

24

Дървени челна дъска 20/2 см клас С16 

съгласно БДС EN 338, обработени с две 

ръце полиуретанов лак, боядисани с цвят 

RAL 8001, вклю чително доставка, монтаж, 

както и всички свързани с това разходи.

м 90.00 7.51 675.90 лв

25

Дървени лам перия от иглолистен материал 

с дебелина 11м м  за фасада,импрегнирана, 

обработени  с две  ръце полиуретанов  лак, 

боядисани с цвят RAL 8001, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани 
с това разходи.

м 2 120.00 24.57 2 948.40  лв

26

Ф асадно покритие на пасзрелата от 

плексигласни плоскости, позволяващ и 

отваряне или лесен демонтаж , 

вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

м 2 209.00 73.71 15 405.39  лв

27

Дървени бичмета 12/12 см  клас С16 

съгласно БДС EN 338 за закрепвавне на 

фасадната дървена ламперия, обработени  с 

две  ръце полиуретанов лак, боядисани с 

цвят RAL 8001, вклю чително доставка, 

монтаж , както и всички свързани с това 
разходи.

м 85.00 9.56 812.60 лв

28
Дървени летви 3/4 см за м онтаж  на 

стом анените  керем иди м 440.00 1.50 660.00 лв

29 Листова покривна хидроизолация за 
дървен покрив м 2 240.00 16.38 3 931.20 лв

30

О бм азване  на долните  краищ ата на 

дървените  колони с битум, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани 
с това разходи.

м 2 0.94 136.50 128.42 лв
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31

Стом анена горещ опоцинкована  база за 

дървена колона с 4  броя механични анкера 

HST М 1 6  (на фирмата Hilti или 

еквивалентни), вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.

бр. 28.00 34.13 955.64 лв

32

Стоманена горещ олоцинковзна  Г -образна  

планка за връзката м еж ду дървените 

колони и греди с необходим ите  винтове, 

вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

бр. 56.00 16.38 917.28 лв

33

Стом анени горещ опоцинковани  Г -образни  

планки за връзката м еж ду поп и греда с 

необходим ите  винтове, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани 

с това разходи.

бр. 28.00 16.38 458.64 лв

34
Винтове М 1 2  за дърво 100 броя, 

вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.
бр. 50.00 1.50 75.00 лв

35

Отводнители ф50 за връхната конструкция 

съгласно чертежите, вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани 
с това разходи.

бр. 14.00 6.83 95.62 лв

36

Настилка от тротоарни плочи 30x30x5 

наредени върху пясъчна основа, 

вклю чително транспорт, полагане и всички 

свързани с то в а  разходи

м 2 82.00 54.60 4 477.20  лв

37

О тводнителна решетка с ш ирочина 3.8м в 

края на преходната плоча .включително 

транспорт,м онтаж  и всички свързани стова  
разходи

бр. 1.00 682.50 682.50 лв

38

Стоманени, горещ опоцинковани  керемиди 

с м иним ална  дебелина 0.5мм, цвят RAL 

3009  със снегозадържащ и елементи, 

вклю чително транспорт, полагане и всички 

свързани с това разходи

м 2 240.00 34.13 8 191.20 лв

39
Стоменени, горещ опоцинковани, 

безшевни, на място изтеглени улуци с 

ш ирочина 80м м
м 85.00 25.94 2 204.90 лв

40

Колекторна система за отводняване  на 

дъж довните  води от покрива, разполож ена 

в краищ ата на съоръжението, вклю чително 

връзка към канализацията

м 120.00 50.51 6 061.20 лв

41 Д илатационна  фуга за покриви с общ а 

дилатация 20м м м 3.80 68.25 259.35 лв

42
Д илатационна  фуга м еж ду пасарела и 

кулата с общ а дилатация 20м м м 3.80 102.38 389.04 лв

43

П одлож ни  дървени столици 12х12см  клас 
С16 съгласно БДС EN 338 за покрив на 

обслуж ващ а кула, със защ ита от вредители 

, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани стова  разходи.

м 35.00 8.87 310.45 лв
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44

Дървени талпи 20x4 за закрепване на 

поповете  към плочата клас С16 съгласно 

БДС EN 338  за покрив на обслуж ващ а кула, 

със защ ита от  вредители , вклю чително 

доставка, монтаж, както и всички свързани 
с това разходи.

м 20.00 13.65 273.00 лв

45

Дървени попове  12х12см  клас С16 

съгласно БДС EN 338 за покрив на 

обслуж ващ а кула, със защ ита от вредители 

, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с тов а  разходи.

м 60.00 8.87 532.20 лв

46

Дървени мертеци Ю хбсм  клас С16 

съгласно БДС EN 338 за покрив на 

обслуж ващ а кула, със защ ита от вредители 

, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

м 110.00 3.69 405.90 лв

47

Ш перплат O SB  9m m  за покрив  на 

обслуж ващ а кула, със защ ита от вредители 

, вклю чително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

м : 80.00 33.44 2 675.20 лв

48

Врем енна организация и сигнализация на 

движ ението свързана с изграж дане на 

съоръженията, вклю чително направа, 

м онтаж  и демонтаж .

глоб.сума 5000.00 1.37 6 850.00 лв

ПАСАРЕЛКА - КУЛА

1 Изкопи и извозване на скални маси т 3 152.00 116.03 17 636.56 лв

2 Подлож ен бетон С12/15, Ю с ш 3
т 5.20 184.28 958.26 лв

3 Направа на кофраж  за основи 2
т 78.00 28.94 2 257.32 лв

4 Направа на кофраж за вертикални 
елементи

2
т 542.00 28.94 15 685.48 лв

5 Направа на кофраж за греди 2
т 87.00 28.94 2 517.78 лв

6 Направа на кофраж за плочи и стълби 2
т 236.00 28.94 6 829.84 лв

7 Полагане на бетон С25/30 3
т 139.00 225.23 3 1 3 0 6 .9 7  лв

8 О братен  насип с трам бовка на пластове по 
30 cm т 3 36.00 52.55 1 8 9 1 .8 0  лв

9 Доставка и м онтаж  на арм ировка  В500В кг 19898.00 2.46 48 949.08 лв

436 089.59 лв

Д о въ р ш и те л н и  работи

ИЗОЛАЦИ И ОСНОВИ

1
Доставка и полагане на един пласт 

полиетиленово фолио 200  гр/м2 м 2 125.63 3.49 438.45 лв

2 Доставка и полагане на хидроизолация - 
PVC м ем брана м 2 125.63 12.97 1 629.42 лв

3 Доставка и полагане на защ итен слой 
геотекстил 0,300 кг/м2

2м 125.63 4.37 549.00 лв

ИЗОЛАЦИИ СУТЕРЕННИ СТЕНИ
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1

Доставка и полагане на 2 пласта 

хидроизолация, битумна м ем брана АРР  с 

полиестерна арм ировка върху битумен 

грунд - д о  1м  над  терена

2
М 125.63 22.58 2 836.73 лв

2
Защ ита на хидроизолацията - доставка и 

полагане на 10 см EPS на битум но лепило
2

М 125.63 26.83 3 370.65 лв

ЗИДАРИИ

1
Тухлена зидария с дебелина 25 см - 

вътрешна и външна, изпълнена от 

керам ични блокове

3
М 28.69 254.66 7 306.20 лв

2 Щ урцове  над  отвори при зидария 25 см м ' 48.10 36.80 1 770.08 лв

Д О ГРА М А

Изработка, доставка и м онтаж  на външна

1
ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ 

О ТВАРЯЕМ  125/143 m 2 17.88 177.45 3 172 .81лв

2
ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ 

О ТВАРЯЕМ  175/143 m 2 35.09 177.45 6 226.72 лв

3
ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ, СТЪКЛОПАКЕТ 

О Т ВА РЯ ЕМ  210/143 m 2 12.01 177.45 2 131.17 лв

4
П лексиглас, вклю чително доставка, 

монтаж, както и всички свързани с това 
разходи.

m 2 156.00 129.68 20 230.08 лв

ФАСАДИ

1
О бработка около отвори - обръ щ ане  около 

отвори при дограм а/вклю чително изолация 

и всички дейности до  завърш ен вид/
м ' 171.48 19.88 3 409.02 лв

2 Силикатна мазилка по фасади с цвят по RAL m 2 218.70 27.16 5 939.89 лв
3 Каменна облицовка  по фасади m 2 61.30 54.13 3 318.17 лв

4 М онтаж  и дем онтаж  на фасадно скеле за 

изпълнението на всички фасади и стрехи m 2 355.00 7.10 2 520.50 лв

НАСТИЛКИ

1
Настилка с гранитогрес по стъпала и 

площ адки с дебелина 10 мм
2

М 129.00 60.85 7 849.65 лв

2 Первази при настилка с гранитогрес с 
височина 7 см м ' 108.86 12.22 1 330.27 лв

3 Цим ентова зам азка 2
М 129.00 17.24 2 223.96 лв

М АЗИЛКИ, БОЯДИСВАНЕ, ДОВЪ РШ ИТЕЛНИ РАБОТИ

1
Вътреш на гипсова м аш инна мазилка по 

стени (вклю чително обработка около 

отвори, ъглови профили д о  завърш ен вид)
m 2 359.90 23.19 8 346.08 лв

2 Гипсова ш пакловка по тухлени стени и стб. 
стени m 2 359.90 16.79 6 042.72 лв

3
Трикратно боядисване с латекс по тухлени 

стени и стб. стени върху гипсова шпакловка, 

вклю чително обръ щ ане  около  отвори
m 2 359.90 15.61 5 618.04 лв

4 О бръщ ане около прозорци, екл. мазилка, 

ш пакловка и боядисване м ' 171.48 19.88 3 409.02 лв

5 Вътрешна гипсова м аш инна  мазилка по 
тавани m 2 163.68 25.39 4 155.84 лв

6 Трикратно боядисване с латекс по тавани m 2 163.68 15.61 2 555.04 лв
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7 Ръкохватки от метална тръба м 77.52 121.01 9 380.70 лв

8

Д оставка и м онтаж  стоманен 

горещ опоцинкован  парапет с височина 

Н =110см
м 1.50 156.98 235.47 лв

115 995.68 лв
Част Електро

1 Доставка на кабел СВТ 5x6 м м м. 150.00 13.47 2 020.50 лв

2 Доставка на кабел П ВВ М  3x2.5 м м м. 10.00 2.46 24.60 лв

3 Доставка на кабелСВТ Зх1.5мм м. 440.00 1.85 814.00 лв

4

5

Доставка на реклама бр. 2.00 682.50 1 365.00 лв

Доставка на лум.тела lx 2 0 W  LED пури бр. 29.00 44.36 1 286.44 лв

6
Доставка на осв.тяло с LED круш ка 220V ,3W  
IP54 бр. 8.00 31.07 248.56 лв

7
Доставка на осв.тяло/прожектор/с LED 
лам па IP54 бр. 16.00 75.08 1 201.28 лв

8 Доставко на контакт моноф азен бр. 2.00 4.85 9.70 лв
9 Доставка на прекъсвач - двоен бр. 1.00 4.99 4.99 лв
10 Доставка на ДТЗ 10А бр. 1.00 88.73 88.73 лв
11 Доставка на ДТЗ 16А бр. 2.00 88.73 177.46 лв
12 Доставка на Авт.Прекъсвач АП  - ЗР 80А бр. 1.00 117.69 117.69 лв
13 Доставка на Авт.Прекъсвач АП - ЗР 25А бр. 1.00 24.64 24.64 лв
14 Доставка на Авт.Прекъсвач АП  - ЗР 16А бр. 1.00 24.64 24.64 лв
15 Доставка на Авт.Прекъсвач А2  - IP  25А бр. 2.00 6.83 13.66 лв
16 Доставка на Авт.Прекъсвач А2  - IP  16А бр. 2.00 6.83 13.66 лв
17 Доставка на Авт.Прекъсвач А2  - IP  10А бр. 10.00 6.83 68.30 ле
18 Д оставка на РТ бр. 1.00 191.10 191.10 лв
19 Доставка на Т бр. 2.00 191.10 382.20 лв
20 Полагане на кабел П В В М  3x2.5 м м м. 10.00 1.64 16.40 лв
21 Полагане на кабел СВТ 3x1.5 м м м. 440.00 2.54 1 117.60 лв
22 Доставка на аварийно  тяло бр. 22.00 76.44 1 6 8 1 ,6 8  лв
23 М отгаж  на осв.тяло с LED лум .лзм пи бр. 29.00 20.01 580.29 лв
24 М отгаж  на аварийно тяло бр. 22.00 9.25 203.50 лв
25 М онтаж  на контакт моноф азен бр. 2.00 3.49 6.98 лв
26 М онтаж  на прекъсвач - двоен бр. 1.00 3.00 3.00 лв
27 М онтаж  на ДТЗ 32А бр. 1.00 22.80 22.80 лв
28 М онтаж  на ДТЗ 25А бр. 1.00 19.52 19.52 лв
29 М он таж  на ДТЗ 16А бр. 1.00 16.93 16.93 лв
30 М онтаж  на АП  32,25,16,10,6А бр. 10.00 5.73 57.30 лв
31 М онтаж  на РТ бр. 1.00 91.46 91.46 лв
32 М онтаж  на Т бр. 2.00 47.78 95.56 лв
33 Асансъорна уредба бр. 1.00 26936.91 26 9 36 .9 1 л в
34 М онтаж  на Асансъорна уредба бр. 1.00 3992.63 3 992.63 лв

35 Доставка и м онтаж  на П арково  осв.тяло - д о  
1м бр. 14.00 210.21 2 942.94 лв

36 Сертиф ициране на Асансъорна уредба бр, 1.00 798.53 798.53 ле



■
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

%

ЕДНА ПОСОКА 
МНОГО възможности

37 М ъ лниеприем ник м. 4.00 213.52 854.08 лв

38 Арм атурно  желязо м. 40.00 5.01 200.40 лв

39 Заземнтели - поц.тръби Ф -35м м  х 2.5м бр. 12.00 120.98 14 5 1 .7 6  лв

40 Волтово съединение бр. 2.00 9.56 19.12 лв

41 Зазем ителни колове бр. 6.00 24.87 149.22 лв

49 335.76 ле

П О Д О Б ЕК Т  2 - П А С А РЕЛ  Н А Д  ГЛ АВЕН  ПЪТ 1-5 601 421.03лв

Д Д С  2 0 % 120 284.21лв

О Б Щ О  ЗА  П О Д О Б Е К Т А 721 705.24лв

Дата
Име и фамилия 

Подпис
Наименование на оферента и

печат

2 9 / 09/2016 
Сенай


