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Llapeso,

r. B rp.

06JIaCT C a,L(MHHHCTpaTlIBeH rrearsp rp.

Eyprac,

Me)K,L(Y:

1. OEII.:(MHAQAPEBO,
000057097,

C azrpec: rp. Ilapeso,
YJI. "XaH Acnapyx"
NQ 36, EYJICTAT
npe,L(CTaBJI5IBaHaOT HH)l(. Teopra Jlanses - KMeT na 06ruHHaTa H 3JIaTKa

,UHMHTpoBa - rJIaBeH c~eTOBO,L(HTeJI,napusana nO-,L(oJIYsa xparxocr

"Bb3AOlKMTEA",

OT

eztna crpana
H

2. "TCM-3" 00,21;, esc cenarnnne H azrpec na ynpasneaae
rp. Byprac, YJI.
AJIeKCaH,L(pOBCKa,NQ 94, er. 3, EI1K 102880333, npe,L(CTaBJUIBaHOOT ynpaBHTeJUIT PYMeH
KOJIeB CHBKOB, napa-reno

na OCHOBaHHe lIJI. 41 OT 30I1,
KMeTa na ofinnma

"M3TIbAHMTEA", OT zrpyra crpaaa,
B'hB spsaxa C PeIIIeHHe NQ K-004 OT 16.05.2016

IIO~,L(OJIysa KpaTKOCT

r. na

Llapeso sa KJIaCHpaHe na ~aCTHHU:HTe H OIIpe,L(eJUIHena H3n'hJIHHTeJI na

.Jlpeuucmeamenua cmanuus sa omnaouunu eoou c.
Jloseneu - ctauecmeyeauia. Iloootieum: 3ampJICameJleu pesepeoap sa omntursuuu eoou
na exoo IICOB", ce CKJIIO~Hnacraanraar ,L(OrOBOpaa CJIe,L(HOTO:
ofimecrsena

nops-nca

C IIpe,L(MeT:

I. IIPEJ(MET HA J(OrOBOPA
1. B'h3JIO)l(HTeJI5ITnsanara,
MOHTamHH

pa60TH

a I13n'hJIHHTeJI~T ce 3a,L('hJI)KaBana H3B'hpIIIH cTpOHTeJIHH H

B'hB npssxa

OTIIa,L('h~HH BO,L(Hc. JI03eHeu

-

C H3II'hJIHeHHe na IIpoeKT:
csnrecrnyaaura.

"I1pe~HcTBaTeJIHa

CTaHUR~ sa

I10,L(06eKT: 3a,L('hp)KaTeJIeH pesepsoap

sa

OTIIa,L('h~HHBO,L(Hna BXO,L(I1COB".

2.

CTpOHTeJIHHTe H MOHTa)l(HH pa60TH

ca nO,L(p06HO OIIHcaHH no BH,L( H Ha~HH Ha

H3n'hJIHeHHe B IIpHJIO)l(eHH5lTa, IIpe,L(CTaBJUIBaruHHepa3,L(eJIHa~aCT OT ztorosopa:

- Texaa-recxa cIIeUH<lmKaUH~

(I1pRJIO)KeHHe 1);

- Texnasecxo IIpe,L(JIO)KeHHesa H3II'hJIHeHHe (I1pHJIO)KeHHe 2).

3. C rrO,L(IIHCBaHeTo aa

,L(OrOBOpaI13II'hJIHHTeJUIT ziexnapapa,

~e e 3an03HaT C BCR~KH

KJIaY3R na .,L(OrOBOpaH npHJIO)KeHH~Ta K'hM Hero, H3pa3~Ba csrnacae
.
.
H3n'hJIH~Ba BCR~KH npOH3TH~aruH OT T~ 3a,L('hJI)KeHH~.

C T~X H ce 3a,L('hJI)KaBazra

II. MaCTO H CPOK 3A H3II'bHHEHHE
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I13II'hJIHHTeJI.

3. Ilpn cnnpaae na cTpOllTeJICTBOTO rro 06eKTllBHll rrpasaaa, sa KOliTO 113rrbJIHllTe.
CJIe,[( nozmacsaae

H5.!Masnaa, CPOKbT ce Y,[(bJI:II<aBaCbOTBeTHO C rrepaozra H'a cnapaaero
AKT ofipaseu

10

sa YCTaHOB5.!BaHeCbCT05.!HlleTOna CTpOe)Ka npn cnapaae

CbrJIaCHO Hapeznia

NQ3

OT 31 IOJIli

2003

1.

na CTpOllTeJICTBOTO,

r. sa CbCTaB5.!Hena aKTOBe II rrpOTOKOJIli rro apexe aa

CTpOllTeJICTBOTO.

4. M5.!CTO na aam.naeaae
Otimana Ilapeso.

rro CMllCbJIa na zroronopa

e I1COB

JI03eHe~,

c. JI03eHe~,

III. I(EHA, YCJIOBHH H HA qHH HA JIJIAI1(AHE

1. Otimara

ztorosopa, CbrJIaCHO ~eHOBO npennozceaae

CTOHHOCTna

553 006.68 (nercrornn

B pasxep

nernecer

na I13rrbJIHllTeJI5.! e

xanarra II IIIeCT JIeBa II 68 CT.) JIB. 6e3

II rpn

BKJIIOqeH Me.

2. Ocnosaaae

aa 113BbpIIIBaHe na nnarnane

cTpOllTeJICTBOTO rrpOTOKOJI,CbrJIaCHO Hapenfia
II rrpOTOKOJIli rro

speae na

3. I1JIamaHeTo

OT ysacrnamrre B

e CbCTaBeH II normacan

NQ3

OT 31.07.2003

r. sa CbCTaB5.!Hena aKTOBe

c'IpOl'ITeJICTBOTO.

me ce H3BbpIIIBa no CJIe..JHID[aanaa:

3.1. Aaancoao IIJIam;aHe; He ce rrpezrsazsna
3.2. IIepHo}J,HqHH IIJIam,aHHH; rrpe;rBB1lCIa ce H3BnpIIIBaHe na nepnoznrsna nnamaaas
C 06m paasrep ,[(0 80 (oceaziecer
%, KOHTO me ce aasspnrar aa 6a3a peaJIHO 113BbprneHH
CMP. I1pe):(H nnamanc ce H3BnpIIIBa 100 % .ros..ryxrerrraraa nposepxa II nponepxa na M5.!CTOTO
na 06eKTa sa Y,[(OCTOBepmmHeH3BnpIIIBaHeTO aa 3a5.!BHHTe sa nnamaae
CKJIlOqeHll5.!ztorosop

3.3. I13BbpIIIBaHe na nepaoznrsno
-

CMP,

6a311paHll Ha

Hsrrs.raarens.
nnamaae e ,n:OrryCTHMOCJIe,n:npencraasne

Me)K)zy B1>3JI02KlITelliI II

<paKTypa sa

CTOHHOCTTa na

,[(eHcTBllTeJIHO 113BbprneHllTe

CMP,

na:
113,n:a,[(eHaOT

I13rrbJIHllTeJI5.!;
- ~5.!JIaTaaana-raa KbM MOMeHTa na llCKaHeTO

car.paaaa

C

nanpaseaare

rrpOTOKOJI

noxyneurauaa,

sa CbOTBeTHliTe neiinocra

pasxoznr;

(aKT)

sa

113BbpIIIeHaTa

pafiora,

rrormncan

OT

ysacraarnrre

B

CTpOllTeJICTBOTO.

Ilepaozra-raare

nnarnamor

me ce npacnanar

OT OKOHqaTeJIHOTOnnamane

rro ztorosopa

C I13rrbJIHllTeJI5.!.

3.4. OKOHqaTeJIHO
rrpouenra) %.
3.5. I13BbpIIIBaHeTo

IIJIam;aHe: pasvepr.r

na OKOHqaTeJIHOTOnnamane

ua OKOHqaTeJIHOTO nnamaae

e norrycrnao

e

20

(zrsanecer

CJIe,[( CbCTaB5.!Hena

KOHCTaTliBeH rrpOTOKOJIsa YCTaHOB5.!BaHena rO,n:HOCTTaaa rrOJI3BaHe na CTpOe)Ka. KbM T0311
aKT

(Ofipasen NQ 16) ce npanarar

asrrarsaaax
(rpnnecer)

na MaIIIllHllTe

H rrpOTOKOIDITe sa ycnenrno

II CbOpb)KeHIDITa. I1JIamaHeTo

,[(Hll CJIe,[(npeztcraaaae

B CpOK ,[(0

30

na KOHCTaTliBeH rrpOTOKOJIsa YCTaHOB5.!BaHena rO,[(HOCTTa

sa rrOJI3BaHe na CTpOe)Ka II <paKTypa.

4.

nponeztena . e,[(llHllqHll

ce ll3BbpIIIBa

~

<l>aKTypliTe sa 113BbpIIIBaHe na rrnamamra

ce 113rOTB5.!Tna 6bJIrapCKli

e311K, B

CbOTBeTCTBlie CbC 3aKOHa sa CqeTOBo,[(cTBOTOII YKa3aHll5.! na MllHllCTepCTBO na <pllHaHCliTe
113X.NQ91-00-502/27.08.2007

5. I13BbpIIIeHllTe

CMP

r. OTHOCHOrpernpaae
me

ce

npaenar

OT yrrsmroraontena

Bb3JIO)KMTeJI5.!, KaTO ce 113rOTB5.!Tneooxomorare
CqeTOBO,[(Hli ,[(OKYMeHTli. Bb3JIO)KllTeJI5.!T, qpe3

na MC.
npencrasnrena

CBOli npencraaarena

me

OC'PmeCTB5.!Ba

KOHTpOJI rro npesre na 113rrbJIHeHlleTO na Bll,[(OBeTe CTpOllTeJIHll II MOHTa)KHll pafiorz
rrpasa

na

aKToBe. C rrpOTOKOJIli II <pllHaHcoBo II me

pexnanamm aa HeKaqeCTBeHO 113BbpIIIeHll pafiorn.

6.
noco-rena

I1JIamaHll5.!Ta rro HaCT05.!mll5.! zrorosop

me ce 113BbpIIIBaT B 6bJIrapCKli

JIeBa, rro

OT I13rrbJIHllTeJI5.! 6aHKoBa CMeTKa, KaKTO CJIe,[(Ba:

- IBAN: BG52 CECB 97901057420400;
- BIC: CECBBGSF
.7. I13rrbJIHllTeJI5.!T e ,[(JIb)KeH zta YBe,[(oM5.!Ba nacveao
Bb3JIO)KllTeJI5.! aa BCllqKll
npoxremr rro T. 6 B CpOK OT 5 (ner) ,[(Hll c-nrrano OT MOMeHTa na nposssnara. B

rrocnezrsama
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,yqai1: -re 113IThJIHlITeillIT

He )'Be,n:OMH B'b3JIO)l(}ITeIDI

.a Ha,n:JIe:>KHO
aasspmeaa.
8. E)UIHH"tffiHTe neun

B T03H CPOK, cmrra

ce, ne IIJIamaHH5ITa

na BR,n:OBeTeCTpORTeJIHIf If MOHTa)l(HIf pafiorn,

113II'bJIHIfTeIDI B UeHOBOTO My

*

npeztnoacenae

ca

OKOHqaTeJIHIf.If

IIOCOqeHIf OT

He MoraT

zta 6'b,n:aT

3aBIflIIaBaHR no If3TIf'laHe cpoxa na zrorosopa.

9.

K?raTO 113II'bJIHIfTeIDITe CKJIIOqIfJInorosop/a

sa IIO,n:If3II'bJIHeHIfe,B'b3JIO)l(IfTeIDIT

If3B'bpIIIBa OKOHqaTeJIHOIIJIamaHe K'bM Hero, CJIe,n:KaTO 6'b,n:aTIIpe,n:CTaBeHIf,n:OKa3aTeJICTBa,
ne 113II'bJIHIfTeIDIe 3aIIJIaTIfJI na IIo,n:If3II'bJIHIfTeJI5I/IfTesa If3II'bJIHeHIfTe OT T5IXpafiorn.

10.

3a <pIfHaHcIfpaHe na zroroaopa B'b3JIO)l(IfTeJI5ITIf3II0JI3Ba 6e3B'b3Me3,n:HaIIOMOm OT

Ilpezmpaarne

sa ynpasnenne

na neaaocrare

IV. IIPABA H 3AlfhJI)J(EHHJl

1.

IIO OIIa3BaHe na OKOJIHaTacpezta (IlY,aOOC).

HA CTPAHHTE

B'b3JIO)l(IfTeIDIT liMa IIpaBO B'bB scexa

IIPH H3II'hHHEHHE

HA CMP

MOMeHT OT 1f3II'bJIHeHIfeTO na HaCT05Imlf5I

zrorosop na If3B'bpIIIBa IIpOBepKa OTHOCHOKaqeCTBOTOna If3II'bJIHeHIfeTO, 6e3 TOBa zra npesn
na oneparasnara

2.

caMOCT05ITeJIHOCT
na 113II'bJIHIfTeIDI.

Bb3JIO)l(IfTeIDIT e ,n:JI'b/KeH
IIPIf IIOIfCKBaHe OT crpaaa na 113II'bJIHIfTeIDIzta npenocrass

,n:OII'bJIHIfTeJIHIf1f3XO,n:HIf,n:aHHIf, Heo6xo,n:IfMocTTa OT KOIfTO e B'b3HIfKHaJIa B IIpoueca

Ha

If3II'bJIHeHIfe na B'b3JIO)l(eHaTapafiora,

3.

113II'bJIHIfTeJI5ITe ,n:JI'b)l(eHna If3B'bPIIIIf KaqeCTBeHOB'b3JIO)l(eHIfTeMy CTpOIfTeJIHIf If

MOHTa)l(HIf pa60TIf

B C'bOTBeTCTBIfeC o,n:06peHIf5I pa60TeH IIpoeKT If ,n:a CIIa3Ba BCIf'lKIf

,n:ei1:cTBamIf3aKOHOBIfIf3IfCKBaHIf5I.

4. 113(I'bJIHIfTeIDITe ,n:JI'b)l(eHC'aMIf sa CB05ICMeTKa,n:aocarypssa:
4.1. 113IfcKBaHIf5ITana 3aKoHa sa 3,n:paBOCJIOBHIf
If 6e30IIacHIf YCJIOBIf5Ina TPY,n:(33EYT)
na Hapezfia NQ 2/22.03.2004
r. na MPPE If MTCIl
sa MIfHIfMaJIHIf If3IfCKBaHIf5I sa

If

6e30IIacHIf'YCJIOBIDLHa 'rpyzt IIpH If3B'bpIllBaHe na cTpOIfTeJIHIfTe If MOHTa)l(HIfpafiora,

4.2. Ee30IIaCHOCTIa na ,[{BH)I(eHReTO, C'brJIaCHO H3IfCKBaHIf5ITa na Hapezrfia NQ
3/16.08.2010 r. sa apesrerraara OpraHR3a.u;H5IH 6e30IIacHoCTTa na ,n:BIf)l(eHIfeTO IIPIf
If3B'bpIllBaHe aa cYp0IfTeJIIDi H MOHTIDICIDi
pa60TH IIO II'bTHIIJ:aTaH YJIlfURTe.

5.

3a YCTaHOB5IBaHeaa

(aKTOBe), C'brJIaCHOHapeznia

H3B'bplIIeHHTe pafiora,

NQ3

OT 31.07.2003

113II'bJIHlfTeIDIT C'bCTaB5IIIPOTOKOJIR

r. sa C'bCTaB5IHe
aa aKTOBeIf IIPOTOKOJIRIIO

npesre aa cTpOIfTeJICTBoTO.
113II'bJIHRTeJI5IT
e ,n:JI'b)l(eHzra R3B'bPIIIIf KaqeCTBeHOB'b3JIO)l(eHRTeMY cTpORTeJIHRR

6.

MOHTa)I(HIf pa60TR

B cpoxosere,

IIOCOqeHIf B HaCT05ImIf5I ztorosop,

na

CIIa3Ba BCIfqKR

,n:ei1:cTBaIIJ:R
3aKOHOBIfIf3RCKBaHIf5I.

7.

I1.3II'bJIHRTeIDITe ,n:JI'b)l(eHIIpR

R3II'bJIHeHRe na B'b3JIO)l(eHRTeMy CTpOIfTeJIHIf If

MOHTa)I(HHpa60TIf zta nnara 'KaqeCTBeHRMaTepRaJIIf. KaqeCTBOTOna BJIaraHRTe MaTepIfaJIR
me ce ,n:OKa3BaC ,n:eKJIapaUIf5Isa C'bOTBeTCTBIfe
na CTpOIfTeJIHR5IIIpO,n:YKTOT IIPOR3Bo,n:RTeIDI
HJIIf OT HerOBH.Sr
yrr'bJIHOMOmeHIIpe,n:CTaBRTeJI
(C'brJIaCHO3aKOH sa TeXHRqeCKRTeR3RCKBaHIf5I
K'bM npozryxrnre).

113II'bJIHRTeJI5ITce

sarrsnxana

zta xoparapa,

peCIIeKTRBHO ,n:a 3aMeHIf

R3UHJIOsa CB05ICMeTKaHeKaqeCTBeHOIf3B'bplIIeHIfTe pa60TR R HeKaqeCTBeHIfTeMaTepmum.

.

8.

BJIaraHRTe CYpOIfTeJIHRMaTepIfaJIR Tp5I6Ba ,n:a6'b,n:aTIIpR,n:PY)I(eHRC ,n:eKJIapaUIf5Isa

C'bOTBeTCTBRe
C YKa3aHIf5I sa IIpRJIaraHe na 6'bJIrapCKIf e3RK, C'bCTaBeHROT IIPOIf3BO,[{lfTeIDI
IfJIR OT HerOBlf5I YII'bJIHOMOmeH IIpe,n:cTaBIfTeJI If ,n:a OTrOBap5ITHa E'bJIrapCKR5I ,n:'bp)l(aBeH
crannapr,

B'bBe)l(,n:amResporreacxa

9.

CTaH,n:apTR
R/IfJIR

113II'bJIHIfTeIDIT e ,n:JI'b)l(eHIIPIf

exaaaaneamo.

If3B'bpIIIBaHe na

CMP

nazrsesorara TeXHRqeCKa RH<ppacTPYKTypa R csoprcseana.

Ilpa

zta OIIa3Ba IIo,n:3eMHaTa R
HaHaC5IHena mern

na rn

B'b3CTaHOB5IBa
sa CB05ICMeTKaB paxnorre na cpoxa na R3II'bJIHeHIfeTOna CMP IIO HaCT05I:W;R5I

rtcroaop.
10.

113II'bJIHIfTeJI5ITe ,n:JI'b)l(eHIIPIf

paMKRTe na rapaanao
(necer)

xanenztapn

,M:Te_
cpoxose,

KOHcTaTIfpaHe na He,n:OCTaThUIf,IIP05IBRJIR ce B

zra orcrpanz

OT zrarara

HaCT05I:W;R5I
,n:oroBl

n

cr.rmrre

l8'

sa CB05I CMeTKa B CpOK OT

I

-3-

10

na T5IXHOTOYCTaHOB5IBaHeOT CTl? ---- _. ~

113

BYPfAC

~.

r.?
~

I13ITbJIHllTelliIT e ,[(JI'I:.:)KeH
zra cnenn II ,[(OKJIa,[(BaCBoeBpeMeHHOna

Br.snoacarena
aepezmocra, IIpeIUITCTBarn;ll 113IIbJIHeHlleTOna ztorosopa, KaKTO II 3..
npezmpaerare OT nero MepKll sa T5IXHOTOorpamoranaae, rrpeononasaae II OTCTpaWIBaHe.
12. I13IIbJIHllTelliIT e ,[(JIb)l(eHzta 3aIIJIaTli BCll~Kll rJI0611 nmr ztpyra caaxuna, nanoacena
na Bb3JIO)l(llTeJI.HBb3 npssxa C T0311ztorosop, KaKTOII BCll~Kll ooeamereuaa KbM 'rpera rmna
II opraaasanaa,
B CJIyqaH -re raxasa 6b,[(aT aanoaceaa OT crpana aa KOMIIeTeHTHli rrspxanaa
ana 06IUHHCKll oprana IIO aerosa nana,
'
13. I13IIbJIHllTelliIT HOCli IIbJIHa crrosopaocr aa eaerrryarma TPY,[(OBli 3JIOIIOJIYKll na
parioraarnrre ca rrpn 113II'bJIHeHlleTona CTpOllTeJIHllTe II MOHTa)l(Hli
pafiora, IIpe,[(MeT
na T0311
,.
.
11.

BCll'IKll

Bb3HllKHarrll

--

,[(orOBOp.

'

14. I13IIbJIHllTelliIT e ,[(JIb)l(eHzta CKJIIO~ll ztoroaop/asa IIO,[(1l3IIbJIHeHlleC rroco-renare B
otpeprara My IIO,[(1l3IIbJIHllTeJIli B CpOKOT 5 (IIeT) ,[(Hll OT CKJIIO~BaHena HaCTO.Hrn;ll.H
ztoroaop
II zta IIpe,[(OCTaBli opzraaarren
exsexrnnap na Br.snozcarens B 3-,[(HeBeH CpOK (axo e

npunoocuuo).

v. rAPAHI(HOHHH
. 1. .Tapaauaoumrre

CPOKOBE H YCHOBIlll.
cpoxone aa

H3BbprneHlITe

MaIlIllHllTe II 060PY,[(BaHeTO,BJI02KeIDIB

ofiexra

CTpOlITeJIHll II

MOHTa)l(Hli.

pafiorn,

IIO HaCTOm:n;IDI
ztoroaop ca:

3a CTpOllTeJIHll KOHCTP)IKIUIl110

(aecer ro.raaa:

3a Xll,[(po1l30JIarUWHIDIpa60TII B

arpecasaa

cpe.ta - 3 (TPFI) rornnra;
cpena - 5 (IIeT) rozrana;

3a Xll'[(po1l30JIaUFIOHIDIpafiora B nearpecaaaa
3a MOHTa)l(ana Mar:mrn:1I1'1csoproseaaa

-

5 (IIeT)

3a IIpeHOCHli II pa3IIpe,[(eJIHTeJIHllIIPOBO,[(llII
3a

pexorrra na

rrsrama -

2

(zrse)

ro,[(IDIH ;

ct.optoxeanx

KbM T5IX-

rozrana;

8 (ocev) rozraaa;
.

2. Tapanuaoannre
cpoxose
3aIIO~BaT zta TeKaT OT zrarara
na 113.n:aBaHena
ynocrosepenae sa IIOJI3BaHena ofiexra.
3. CPOKbT sa orcrpanasaae na eserrryanaa IIOB~,[(ll IIO apexre na rapamraomraa
nepaozr e 10 (zrecer) pafiornn ,[(Hll, C~llTaHO OT narara na xoacrarnpaae na nospenara OT
H.HKO.H
OT crpanare IIO HaCTO.Hrn;ll.H
ztorosop.
4. I13IIbJIHllTeJI.HT ce aazrsrracaaa na 113BbpIlIBa sa CBO.HCMeTKa BCll~Kll pafiorn IIO
oTCTpaH.HBaHeHa BliHOBHO .n:oIIycHaTli rpeIlIKll,

Bt.anozorrens,
,[(bJI)l(arn;llce

5.

AKo

KaKTO II scasxa

IIO.HBFIJIHce CKpllTH ,[(ecpeKT~ IIpe3

na HeKa~eCTBeHO113IIbJIHeHlleaa ztoronopemrre
B pasrxare

na

rapaHIJ,l10HHlITe cpoxose

I13IIbJIHllTelliIT orxasce zta r1'1orerpaaa

na

He,[(OCTaTbUli II ,[(pyrll,

KOHcTaTlipaHli OT

rapanuaonnas

CpOK,

BH,[(OBepafiora.

ce

IIO.HB.HTcxpnra

'[(ecpeKTll II

B Heo6xo)J,HMIDI CpOK ana He ce .HBli sa IIO,[(IIllCBaHe

IIPOTOKOJIsa KOHCTaTHpaHena CKpliTFI zterpexra, Bb3JI0)l(l1TelliIT liMa IIpaBO zta IIOKaHli

zrpyr 113IIbJIHllTeJIsa OTcrpaH.HBaHeTOliM. 3aIIJIarn;aHeTO ua
IIpe,[(OCTaBeHaTaIIO T0311ztorosop

6. Hexaaecrseno

rapaanaa

pafiornre

CTaBa aa CMeTKa aa

sa zrofipo 113IIbJIHeHlle.

pafiorn He ce 3aIIJIarn;aT OT
ana ce paspynrasar sa CMeTKana I13IIbJIHllTelliI.
7. ITo 113KJIIO~eHllenpa OKOH~aTeJIHOTOrrpnenaae na pafiorare, Bb3JIO)l(llTeJI.HliMa
IIpaBO ,[(a npaesre
HeOTCTpaHeHll lliliJIli
aeorcrpamora
'[(ecpeKTll, KOliTO He 3aC.HraT
6e30naCHOCTTana crpoezca, npa naxaneaae na nenara,
8. CToHHocTTa na naxraneaaero ce npennara OT KOMllCll.HTa,YCTaHOB.HBarn;a
CTeIIeHTa
na 113IIOJI3BaeMOCTna .otiexra, CbCTO.Hrn;ace OT Bb3JIO)l(llTeJI.H II I13IIbJIHllTelliI, nrra
onpezreneaa OT T5IXnana II ce O'[(o6p.HBaOT Bb3JIO)l(llTeJI.H.•
9. ,D;o113Tll~aHe na rapannaoaaare
cpOKOBeBb3JIO:>KllTelliITaazrspzca 20 (ztsanecer) %
113BbprneHll CTpOllTeJIHllTe II MOHTa)l(Hli

Bb3JI0)l(l1TeJI.H,IIOIIpaB.HTce

OTrapamnrara

sa 113IIbJIHeHlle.

VI. KOHTPOJ/ H IIPHEMAHE HA CMP
1.

KOHTPOJIbTIIO 113IIbJIHeHlleTOna

113BbpIlIBaHeTo na

pexnaxrauna

npezerera na

HaCTO.Hrn;ll.H
ztoroaop,

sa HeKa~eCTBeHO113BbpIlIeHllTe pafiora,
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BKJ!:IO~TeJIHO

ce OCbrn;eCTB.HBa
OT

J'h3JIO)l(lITeJUI, =rpea aerona Ilpe,[(CTaBITTeJIll. 113roTHSIT ce neofixozmsorre
aKTOBe 1I
npOTOKOJIll.
2. 113IlbJIHIITeJUIToCHI)'p5IBa Heo6xo,[(lIMRSInr.rpemen KOHTPOJIC nen 1I3IlbJIHeHlIe na
CMP, CbrJIaCHO 1I31ICKBaHll.SITa
na Bb3JIO)l(lITeJUI 1I B CbOTBeTCTBlIeC HopMaTlIBHlITe
1I31ICKBaHll.SI.
KOHTPOJIbTce 1I3BbpllIBa OTxsanarpamrpaa 1I orraren B neiinocrra nepconan.
3. Bb3JIO)I(HTeJI.SIT
ana onpezrenean OT Hero <p1I31I'IeCKliana IOplI,[(lI'IeCKll JIH.u;alIM~T
rrpaso BbB.scexa MOMeHTOT 1I3IlbJIHeHHeTOaa ztorcaopa zta H3BbpllIBaT rrposepxa OTHOCHO
Ka'IeCTBOTO,KOJIH'IeCTBOTO,
cpOKOBeTena H3IlbJIHeHlIe 1I TeXHH'IeCKliTe napaverpa, 6e3 C
TOBana npexar aa orreparasnara ,[(eHHocTna I13IlbJIHlITeJUI.
4. I13IlbJIHlITeJUIT ce sazrsnacasa rta npenocrana aa T03H Ilpe,[(cTaBHTeJI IlbJIHaTa
Bb3MO)l(HOCT
sa rrposepxa 1I 1I3MepBaHena BC.SIKa
pafiora, KO.SITO
npeztcron na 6b,[(e noxpnra
lIJIH cxpara.
5. I13IlbJIHHTeJUITce sazrsnjxaaa npn IIOliCKBaHe OT crpaaa aa Bb3JIO)I(HTeJUIana
HerOBlI.SI IIpe,[(cTaBHTeJI, rta ocarypasa ,[(OCThII ,[(0 MeCTaTa, Kb,[(eTO ce 1I3IIbJIH.SIBaT
zioroaopenare CMP ana -racrn OT T.SIXana ce CbXpaH.SIBaT
MaTeplIarrlI HJIH cTpOHTeJIHH
eJIeMeHTli
6. I13IIbJIHlITeJUIT ce 3a,[(bJI)I(aBa,rrpn IIOliCKBaHe OT crpaaa na Bb3JIO)l(lITeJUI,zra
oClIryp.SIBa cb,[(eHcTBHe3a 1I3CJIe,[(BaHe,
1I3MepBaHe1I H3IlHTBaHe Ha KaKBHTOH ,[(a 61IJIO
BlI,[(OBe pafiora, KaqeCTBO,TerJIO HJIH KOJIlIqeCTBOna KaKbBTO 1I zra 61IJIO YiloTpe6.SIBaH
MaTepliarr.
.
7. Bb3JIO)I(HTeJI.SIT
liMa npano zra nopsnaa 1I3CJIe,[(BaHlI.SI,
1I3IlHTBaHH.SI
lIJIH 1I3MepBaHlI.SI
H
H3BbH OIlpe,[(eJIeHHTeB noroaopa, xoraro cnara TOBa sa He06xo,[(lIMO. AKO 1I3CJIe,[(BaHeTO,
H3IlliTBaHeTOHJIli 1I3MepBaHeTO
IlO IIpe,[(XO,[(HaTa
amnrea ztosaacar IIpaBOMepHOTO1I3II0JI3BaHe
ira MaTepHarrH a/ana TO'IHOTO 1I3IIbJIHeHlIe na pa60THTe, Pa3XO,[(lITe ce sannamar OT
Bb3JIO)I(HTeJI.SI.
B nporasen crry-raii Pa3XO,[(lITeca aa CMeTKa.HaI13IlbJIHHTeJI.SI.
8. Koraro I13IIbJIHHTeJI.SIT
e CKJIIO'IHJIzrorosop/noronopa sa IlO,[(H3IIbJIHeHlIe,pafiorara
ua IIO,[(1I3IlbJIHHTeJIllTece rrpaeua OT Bb3JIO)l(IfTeJI.SI
B IlPlICbCTBlieTO na I13IlbJIHlITeJI.SI1I
IIO'[(H3IlbJIHHTeJI.SI
(axo e npunoocuuoy.

VIL 3ACTPAXOlJKH
1. I13IlbJIHHTeJI.SITce aazrsnacasa rrpn IlO,[(IlHCBaHe na ztoroaopa ,[(a rrpencrasa
3acTpaXOBaTeJIeH
ztoronop sa speak, IIplI'IHHeHH na zrpyrn y-racrmnta B CTpOlITeJIHH.SI
npouec
1I /arra na rpera naua, BCJIe,[(CTBlie
ua HeIIpaBoMepHH,[(eHcTBH.SI
ana 6e3,[(eHcTBlI.SI
rrpa nna IlO
IlOBO,[(1I3IIbJIHeHHena 3a,n:bJI)I(eHH.SITa
My.
. . '. 2. 3acTpaxoBKaTa IlO npenxornrara ananes ce CKJIIO'IBasa CpOKOT 1 (eznra) roztmra 1I
rrpa. He06xo'[(ll:MOCT ce IIO,[(HOB.SIBa
escerormo 6e3 npexr.csarre, ,[(OKaTOI13IIbJIHHT(:m5IT
H3IrhJIH.SIBa
cTpOHTeJIHHTe
1I MOHTa)l(HHTepafiorare, IIpe,[(MeTna zrorosopa.
.
3. I13IIbJIHlITeJI.SIT·ce 3a,[(bJI)I(aBana npeztcrasa na Bb3JIO)l(lITeJI.SI
saaepeno xorrae OT
3acTpaXOBaTeJIHaIlOJIlI.u;a1I IIJIaTe)l(eH ,[(OKYMeHTsa IlJIaTeHH 3acTpaXOBaTeJIHlIrrpexraa sa
BCHqKlIpncxoae IIO qJI. 172, arr. 1 OT 3YT.
. 4. Ilpa rrpexparanane na ,[(eHHocTTa, noztneacarna aa 3a,[(bJI)I(lITeJIHOaacrpaxosaae,
I13IlbJIHHTeJI.SIT
e ,[(JIb)l(eHzraCKJIIO'IH,[(OIlbJIHlITeJIHasacrpaxonxa, noxpnsanra nepnozt OT 5
(ner) rO,[(lIHH,cnezrsam IlpeKpaT.SIBaHeTO
na ,[(eiiHOCTTa,B CJIyqaH.'Ie Bpe,[(OHOCHOTO
,[(eHCTBlie
e H3BbpllIeHOcnezt perpoaxranaara ztara IIO CMRCbJIana qJI. 1,72 (2) 3YT.

VIIL CAHKI(HH H HEYCtoiiKH
I(OrOBOPA

H rAPAHI(HH

3A H3II'hJIHEHHE

HA

3a,[(bJI)I(eHlI.SI,

ay 'oroBopa.

na Bb3JIO)l(lITeJI.SI,B pasxrep OT

20 % (,[(Ba,[(~~:::::::::-.:....

,3IIb,JI·e, lie na noernre C HaCTO.SIru;lI.SI
norosop sazrs
,
Bb3JIO)l(HTeJI.SI,B pasxrep na 20 % (
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c

M

nponenra) OT CTOMHOCTTana neasrrsnneaara
"LIaCTOT ,[(OrOBOpa. Ilpn HeKa"LIeCTBe
narrsnnenae na noern C HaCT05IIUll5I ,[(OrOBOp 3a,[(bJI)KeHll5I, I13rrbJIHllTeJI5IT sannaru
HeYCTOMKana Bb3JIO)KllTeJI5IB passrep na 20 % (ztsancccr npouenra) OT CTOMHocTTana
HeKa"LIeCTBeHO
ll3BbprneHllTe pafiora.
3. I1Pll saoaaeao asrrsnaeaae
na noerare C HaCT05IIUll5I norosop 3a'[(bJI)Kemrn
I13rrbJiHllTeIDIT,[(bJI)Kll neycrojixa na Bb3JIO)l(llTeJI5I,B pasnep OT 0,5 % (HYJIa ri,5IJIOII rrer
npouenra) OT uenara na norosopa, sa scexa rrpOCpO"LIeH
rten, HO He nose-re OT 06IUO 20 %
(zmaztecer npouenra) OTnenara na norosopa.
4. Bb3JIO)l(llTeJI5IT llMa npano na ce Y,[(OBJIeTBOpllOT snecenara rapaauaa sa
asrrsnaeaae na nops-ncara, rro oraorneaae na B3eMaHll5I, Bb3HllKHaJIll na OCHOBaHllena
HaCT05IIUll5I
norosop,
5. Bb3JIO)l(llTeJI5ITll3BbH canxnaare rro T. VIII. 1 II VIII.2, OTHaCT05IIUll5Inorosop, llMa
npaso zra sazrspxcr rapaauaara aa asrrsnaeane na nopr.sxara:
5.1. npa npexparsnane aa HaCT05IIUll5Izrorosop rro BllHa na I13rrbJIHllTeJI5I;

5~2. npa npexparasaae peracrpauaara

na I13rrbJIIDITeJI5I(B CJIY"LJ:aM,
"LIe CbIUll5I e
IOpll,[(ll"LIeCKOrrane) 6e3 rrpaBOIIpHeMHHK, KaKTO II B cJIY"LJ:aHTe,
xoraro He ca Crra3_eHll
asacxsaaaxra na "LJ:JI. 43, aJI. 7 OT30rr5.3. rrpn 3aJIH"LIaBaHe
na crpoare.ta OTperncrspa aa Kasrapara na crpoarernrre.
6. Tapaanaara aa H3IIbJIHeHHena nopsnxara e B ~a3 ep na 27 650.33 (nsanecer H
cenev XllJI5I,[(ll rneCTCTOTHHH IIeT ecer .teaa H 33 CT.) JIeBa 6e3 ,lJ,,lJ,C, nsnanena OT
YHllKpe,[(llT EYJI6aHKC H3X. NQ 0831-58-0 52031.J1.05.2016 r. r. He CbCCpOKna BaJIll~HOCT
,[(0 16:00 -raca na 27 HoeMBpH2016 r .
. 6.1. Tapaanaxra sa H3IIbJIHeHHeaa IIOpb'IKaTa ce oCB060)l(,[(aBa,KaKTOCJIe,[(Ba:
- 80 (ocesmecer) % OTrapaHJ..\IDITasa H3IIbJIHeHHeCJIe,[(ll3,[(aBaHena ynocrosepeaae sa
rrOJI3BaHeHa 06eKTa;
.
- ueJIll5ITpasvep na rapaanaara aa asm.naeaae - B CpOKOT 10 (necer) pafioraa ,[(Hll,
npn npexparxsane na zrorosopa na OCHOBaHlleT. X.l.1.3 a/ana npexparanane na norcaopa
rro saaa na Bb3JIO)l(llTeJI5I;
..
- 100 % (CTO nponenra) OT rapannnara sa asrrsmrenae
CJIe,[( ll3Tll~aHe na
rapaHUllOHHH5I CpOK sa 06eKTa, npennoacen OT I13rrbJIHllTeJI5I B TeXHll"LIeCKOTOMy

npennoacenae.
6.2. Bb3JIO)l(llTeJI5ITllMa npaso zra ce Y,[(OBJIeTBOpllOT sneceaara .rapamras

aa
asrrsnaenae aa nopsnxara, B CJIY"LJ:aM
"LIeB rapaannomraa CpOKI13rrbJIHllTeJI5ITHe OTCTpaHll
noasanare ce zrerpexra B asrrsnaeaas OTHero 06eKT.
6.3. Tapaauaara sa asrrsnneaae He ce oCB060)l(,[(aBaOT Bb3JIO)KllTeJI5I,axon nponeca
na asrrsnaeaae na ztoroaopa e Bb3HHKHaJICIIOPMe)l(.[(ycTPaHHTeOTHOCHO
neasrrsnnenae na
3a,[(bJI)I(eHll5ITana I13rr~JIIDITeJI5IH m.npocsr e OTHeceH sa pemanane npezt Cb,[(. I1Pll
penrasaae na crropa B rrOJI3aua Bb3JIO)KllTeJI5ITOMMO)l(~na npacrsrra KbM YCB05IBaHena

rapanuaara aa asrrsmrenae
7. Ilpnnaraaero ira ropmrre caaxmra He OTMeH5Inpasoro na Bb3JIO)KllTeJI5Izta npenaaa
llCK cpemy I13rrbJIHllTeJI5I sa rrperspnena
spezm
,[(eMCTBaIUOTO
3aKoHo,[(aTeJICTBO
B Penyfinnxa Bt.nrapaa.

IX H3B'hHPEJ(HH

II

nporrycnara

nonsa,

CbrJIaCHO

OECTOHTEJICTBA

1. I13rrbJIHllTeJI5ITe ,[(JIb)l(eHna llH¢opMllpa He3a6aBHoBb3JIO)KllTeJI5Isa Bb3HllKBaHena
BC5IKaKBll06CT05ITeJICTBa,
KOllTO6llxa MOrJIll zta nonpexar ann na 3a6aB5ITasrrsnaeaaero na

norcsopa.

2. Bb3JIO)l(llTeJI5ITMO)l(e zra crrpe npexeuno narrsrmeaaero na rtoronopa ll3U5IJIOllJIll
OT"LIaCTll,aKO Bb3HllKHaT ll3BbHpe,[(Hll 06CT05ITeJICTBa,
KOllTO npasar rrpO,[(bJI)I(aBaHeTO
My
npexaneao TPY,[(HOamr pllCKOBaHO.
3. BC5IKaOT crpanare e ,[(JIb)KHazta nanpana He06xo,[(llMOTO,sa na csene ,[(0 MllHllMYM
cpoKa Ha crrllpaHe Ha ll3rrbJIHeHlleTO II ,[(a ro Bb306HOBH Be,[(Hara IUOM 06CT05ITeJICTBaTa
rr03BOJI5IT
TOBa,KaTOHe3a6aBHoTp5I6Bana YBe,[(OMllztpyrara crpana sa resa ca ,[(eMcTBll5I.
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4.

113B'bHpe)Wo 06CTo.SITeJICTBOe BC5IKa

I C'b6HTHe H3B'bH KOHrpOJIa

na

crpaarrre,

nenpermaneaa

K05ITO IIpelJR

H3II'bJIIDIBa IDIKoe OT CBOHTe ztorosopaa

aa

H3B'bHpe,nHa cHTya~H5I HJIH
K05ITO H

na

6HJIO OT T5IX

na

3a,n'bJI:>KeHH5I,
B'b3HHKBaHeTO My He MO)Ke zta ce

OT,na,ne Ha YMHC'bJI HJIH HeIIpe,n~a3JIHBOCT OT T5IXHa CTpaHa (HJIH OT CTpaHa Ha TeXHH
IIpe,nCTaBHTeJIH HJIH CJIY:>KHTeJIH),*
He e B'b3MO:>KHO
zta 6'b,ne

na ,n06pOC'bBeCTHOCTTaH ce

IIpHH~HIIa

5.

rrpensanena

IIpH CIIa3BaHe

na

OKa:>Ke
HeIIpeo,nOJIHMa.

ofiopyzraanero HJIH MaTepHaJIHTe, HJIH 3aK'bCHeHH5IB IIpe,nocTaB5IHeTO HM
na Pa3IIOJIO:>KeHHe,Tpy,nOBH cnopose, CTaqKH HJIH <pHHaHcoBH 3aTpy,nHeHH5I He MoraT na
6'b,naT H3IIOJI3BaHHsa II030BaBaHe na H3B'bHpe,nHacHTya~H5I.
,n:e<peKTHB

6.CTpaHaTa,
He3a6aBHO, KaTO

H3IIpaBeHa

noco-rsa

IIpe3

H3B'bHpe,IJ;Ha cHTya~H5I

HH<popMHpa ztpyrara

crpaaa

eCTeCTBOTO, Bep05ITHaTa IIpo,n'bJ1)KHTeJIHOCTH IIpe,nBH,nHMHTe

IIOCJIe,nH~H OT IIpo6JIeMa,

H

npezmpaesca

BCH~

MepKH sa CBe)l(,IJ;aHe,no MHHHMYM

na

eBeHTYaJIHHTenpena.

X IIPEKPATJlBAHE HA J(OrOBOPA
1. HaCT05IIILIDIT rroronop
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

C H3THqaHe

na

ce IIpeKpaT5IBa:

cpoxa My;

C H3B'bpmBaHe H

npezrasane na ztoronopenara

IIO B3aHMHOC'brJIaCHeMe:>K,nycrpaaare,
ezraocrpaaao

pafiora;

H3pa3eHO IIHCMeHO;

OT B'b3JIO:>KHTeJI5I,
6e3 IIpe,nH3BecTHe, IIpH II'bJIHO HJIH xacra-rao

HeH3II'bJIHeHHe na 3a,n'bJI:>KeHH5ITa
na 113II'bJIIIHTeJI5IIIO HaCT05III(H5Iztorosop.

2.

B'b3JIO:>KHTeJI5IT
MO)Ke IIO BC5IKOnpexre

na

OTKa:>Ke
OT zrorosopa a

no saaspmsaae

H

npenasaae

aa ofiexra

zta ce

IIpeKpaTH ,neifcTBHeTo My. B T03H CJIyqaR TOR e ,nJI'b:>KeH
zra 3aIIJIaTH

ira 113II'bJIHHTeJI5ICToRHocTTa na ,neRcTBHTeJIHOH3B'bpmeHHTe zto MOMeHTa aa OTKa3apa60TH,

upnera
.
3.

C IIPOTOKOJI(aKT).
AKO 113II'bJIHHTeJI5IT
He H3B'bpIllBa crpOHTeJIHHTe H MOHTa:>KHH
pa60TH IIO

HalJRH H C HY:>KHOTO
KaqeCTBO, B'b3JIO:>KHTeJI5IT
MO:>Ke,na Pa3BaJIH ztoroaopa.
B'b3JIO:>KHTeJI5IT'
sarmarna

aa

113II'bJIHHTeJI5ICaMO CTOHHOCTTana Te3H pa60TH,

H3B'bpmeHH KaqeCTBeHO H xrorar
HeYCToRKH. 3a IIpenpIIeHHTe

4.

yrosopenaa

B T03H CJIyqaR

zta My 6'b,naT IIOJIe3HH, CJIe,nIIpHCIIa,naHe

Bpe,IJ;HB'b3JIO)KHTeJI5IT
MO)Kezta

B'b3JIO:>KHTeJI5IT
MO:>Kena IIpeKpaTH ,noroBopa,

nperearmpa

na

KOHTO ca

,n'bJI)KHMHTe

06e3II(eTeHHe.

aKO B pe3YJITaT

na

06CT05ITeJICTBa,

B'b3HHKHaJIHCJIe,nCKJIIOqBaHeTOMY, He e B C'bCT05IHHe,naH3II'bJIHH CBOHTe3a,n'bJI)KeHH5I.

x; J(OII'bHHHT£HHH PA3IIOPEJ(EH
1.

3a

neypeztena

C HaCT05III(H5I ztoroaop

B'bIIPOCH ce IIpHJIaraT

pasnopenfiare

na

,neRCTBaII(OTO3aKOHo,naTeJICTBO
B PeIIy6JIHKa O'bJIrapH5I.

2.

I1PH B'b3HHKHaJIH HMYII(eCTBeHH crropose

H3II'bJIHeHHe' na .HaCT05III(H5Iztorosop,

zroronapsr

eBeHTYaJIHHTe C'b,ne6HH

C'b06Pa3HOIIpaBHJIaTa

3.
.

na ponosara

B CJIyqaR, qe B CpOK zto

Me)l(,IJ;y crpaaare

HJIH IIO IIOBO,n

na OCHOBaHHeqJI. 117, aJI. 2 OT rI1K,
cnopose na ce paarnezcaar ripen [{PC

crpamrre

ce

HJIH DOC,

IIO,nC'b,nHOCT.

6

*

(mecr)

xrecena

OT ztarara

B'b3JIO:>KHTeJI5IT
He YBe,nOMH IIHCMeHO 113II'bJIHHTeJI5IIIO qJI.

na

II.l,

IIpaBO 6e3 B'b3JIO:>KHTeJI5IT
zta ,n'bJI:>KH
KaKBHTOH 6HJIO 06e3II(eTeHH5I

4.

IIpH

IIo,nIIHCBaHe aa ziorcsopa
norosopr.r

na

ce Pa3BaJI5I IIO

113II'bJIHHTeJI5I.

Hepa3)J;eJIHa-racr OT HaCT05III(H5Izrorosop ca:

- TeXHHqeCKa cIIe~H<pHKa~H5I (I1pHJIO:>KeHHe1);
- TeXHHqeCKO IIpe,nJIO:>KeHHe
sa H3II'bJIHeHHe (I1pHJIO:>KeHHe2) .
. - 3aBepeHo KOIIHe
IIO qJI.l71

3YT.

na

sacrpaxoaxa

sa IIpo<pecHOHaJIHa orronopnocr

B cTpOHTeJICTBOTO

CTpOe)KH no "llJI.

137, an. 1, T. 2, 6YKBa "6"

CbOpb)KeHH5I H ycrpoacrsa
HH<popMaUH5I aa ztpyrara

no HaCT05IlI(H5I norosop

crpana,

cranana

HH<popMaUH5ITa no npenxoruroro

xapaxrep,
npnnara
npencrasa

C

pasrrpeztemrrenaa

rrponozta,

ce -sazrsrracaaa ,n:a He pa3npOCTpaH5IBa

if H3BeCTHa npa HJIH no nOBO,n:H3nbJIHeHHeTO na
aspesenae

C TbprOBCKaTa ,n:eifHOCT, TeXHH"lleCKHTe nponeca,
BbB spsaxa

-

KbM T5IX B 06JIaCTTa na Bo,n:ocHa6,n:5IBaHeTOH KamUIH3aUH5ITa.

5. BC5IKa OT crpamrre
zrorosopa.

OT 3YT

BKJIIO"llBaH 06CT05ITeJICTBa, csspsaaa

rrpoexra

HJIH <pHHaHCHna CTpaHHTe HJIH

noy-xay, H306peTeHH5I, nOJIe3HH Mo,n:eJIH HJIH ztpyra

CBbp3aHH C :H3nbJIHeHHeTO na 06meCTBeHaTa nops-nca.

npasa OT nonotiea

TOBa npaBHJIOTO He ce

no OTHOllIeHHe na 3a,n:bJI)KHTeJIHaTaHH<popMaumr, K05ITO Bb3JIO)KHTeJI5IT CJIe,n:Bazta
na AreHUH5ITa no 06lI(eCTBeHH nopt.axn

6. Anpecare

Cbo6pa3HO pena, rrpeasazren B 30IT.

sa KopecnOH,n:eHUH5I Me)K,n:y CTpaHHTe no HaCT05IlI(H5I ztoroaop

ca KaKTO

CJIe,n:Ba:

6.1.

3a Bb3JIO)KHTeJI5I: OliIIlJIHA ~APEBO - rp. Ilapeso, YJI. "XaH Acnapyx"
NQ36;
6.2~ 3a H3nbJIHHTeJI5I: "TCM-3" OO,n; - rp. Byprac, YJI. Anexcaaztposcsa, NQ94, er. 3
7. BCH"llKH cr.ofimenaa Me)K)l;y crpanare BbB spssxa C HaCT05IlI(H5I zrorosop CJIe,n:Bazta
61,,n:aTB nHCMeHa <popMa. ITpH npOM5IHa na nOCO"lleHHTe,n:aHHH,BC5IKaOT crpanare
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„ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С. ЛОЗЕНЕЦ –
СЪЩЕСТВУВАЩА. ПОДОБЕКТ: ЗАДЪРЖАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
НА ВХОД ПСОВ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обект: ПСОВ – Лозенец – съществуваща
Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ
Възложител: Община Царево
I. Съществуващо положение
ПСОВ Лозенец е в експлоатация от 1987 г.
Канализационната мрежа на Лозенец е смесена система, в която се включват
фекално-битовите и дъждовните води от уличните оттоци. Конфигурацията на
канализираната територия, позволява събирането на отпадъчните води да се насочва
към две канални помпени станции (КПС1 и КПС2). Отпадъчните води от КПС1 се
препомпват в КПС2, от където чрез тласкател се насочват към съществуващата ПСОВ.
Няма предвидени и изградени дъждопреливници, което натоварва КПС 1 и КПС2,
респективно съществуващата ПСОВ. Монтираните помпи в КПС2 са с голям дебит (Q1п
= 90 л/с), което рефлектира върху работата на ПСОВ, която е предвидена по проект за
Qср.ден = 1000 м3/ден = 11.6 л/с. Помпите в черпателния резервоар на съществуващата
ПСОВ имат максимален капацитет – 2 бр. помпи х 25 л/с = 50.0 л/с (съгласно проекта),
а измерения действителен дебит на двете помпи е: 12 ÷ 15 л/с.
Дебитът на подаденото водно количество от КПС2 към черпателния резервоар на
ПСОВ е почти 6 ÷ 7 пъти по-голям. Помпите от черпателния резервоар не могат да
поемат водното количество от КПС2 и разликата (90 л/с – (12 ÷ 15) л/с = 78 ÷ 75 л/с),
чрез преливника на черпателния резервоар в ПСОВ, се насочва по тръбопровод към
пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ, които се включват чрез гравитачен
тръбопровод (L= 800 м) в съществуващо дере (L= 1500 м) и от там заустват в морето.
Дебитът на суровите (непречистени) води (Q = 78 ÷ 75 л/с), отделени от
преливника на черпателния резервоар на ПСОВ, надвишава около 5 пъти дебита на
подадените за пречистване отпадъчни води (Q2П = 12 ÷15 л/с), което неминуемо
влошава крайния пречиствателен ефект на ПСОВ, след смесване на пречистените води
с непречистените, през преливника, отпадъчни води.
Чрез мониторинга, който следи нейната дейност се констатира, че действащата
ПСОВ през зимните месеци (извън сезон) – дава на изход показатели, които
приблизително отговарят на дадените в Разрешителното за заустване.
Действащата пречиствателна станция (ПСОВ) е изградена преди около 30 години.
Като цяло действащата ПСОВ ( респективно Ч.Р. на вход ПСОВ – обем 8.0 м3) не е в
състояние да поеме действителното отпадъчно водно количество към настоящият
момент, което приблизително е около 2.5 пъти по-голямо от капацитета на действащата
ПСОВ (Qср.ден = 1000 м3/ден) – видно от справката за инкасирана вода.
ПСОВ има предвидено резервно ел.захранване, чрез дизел агрегат, който не
работи при изключване на редовното ел захранване.
Капацитетът на действащата пречиствателна станция е изчерпан, видно от
констатациите по-горе. Практически е невъзможно да се извърши разширение и
реконструкция на съществуващата ПСОВ за следващия летен период. С оглед на
голямата разлика в дебита на помпите от КПС2 и помпите в Ч.Р. на вход ПСОВ, както и
наличния малък обем на Ч.Р. (8.0 м3), за да се предотврати изпускането на
непречистени отпадъчни води чрез преливника на Ч.Р. на съществуващата
пречиствателна станция през летния период е необходимо (целесъобразно) да се
предвиди задържателен резервоар, разположен в площадката на ПСОВ, който да поеме
денонощното количество отпадъчни води от КПС2 и ги насочи за форсирано третиране
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през съоръженията на пречиствателната станция в рамките на 24 часа. С това решение
се цели да се поеме цялото отпадъчно водно количество от КПС2 в задържателния
резервоар, където ще се осредни и ще се подава равномерно през разпределителното
устройство към пречиствателните модули (2 бр.) в рамките на денонощието.
Предвидените помпи в задържателния резервоар ще тласкат към рапределителното
устройство - водно количество, което ще бъде малко по-голямо от максималночасовото
водно количество, което е заложено в съществуващата пречиствателна станция
(Qмакс.ч = 22.0 – 24.0 л/с).
Предвижда се задържателният резервоар да работи през активния курортен сезон,
като отпадъчната вода от КПС2 постъпва в станцията по следната схема: на вход ПСОВ
се предвижда входна разпределителна кранова шахта, която разпределя постъпващото
водно количество според сезона (през неактивен сезон – в съществуващия черпателен
резервоар, а през активния – в задържателния резервоар). През активния сезон водата
от входната кранова шахта се насочва към финна решетка, разположена
непосредствено преди задържателния резервоар. Решетката се предвижда да работи на
два режима: по ниво и по часов график. След решетката водата по открит канал
постъпва в задържателния резервоар. В задържателният резервоар се предвиждат да
работят две помпи (1 работна + 1 резервна), които да тласкат водата до
разпределително устройство (метална кутия). Поради голямата дълбочина на
резервоара (Нр= 5.50 м), за да се подава равномерно вода към разпределителното
устройство се предвижда помпите да бъдат комплектовани с честотни регулатори.
Определяща кота за напора на помпата е взета кота долно ниво в резервоара – 41.95 м.
Предвижда се управлението на помпите да се реализира по нива, чрез ултразвуков
нивомер и полавкови нивосигнализатори. От устройството отпадъчните води, чрез
триъгълникови преливници постъпват в двата действащи пречиствателни модула. В
разпределителното устройство е предвиден преливник, който действа при водно
количество, по – голямо от предвиденото за работа на модулите през активния
курортен сезон. Той връща преливната вода обратно в резорвоара.
През неактивния сезон задържателния резервоар се изключва, водата от входната
кранова шахта се насочва към съществуващия черпателен резервоар и
пречиствателната станция работи по установената до момента технологична схема.
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие,
работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена
да поясни и развие изискванията по изпълнение на строително-монтажните работи,
които са предмет на договора.
Одобряване на източници на материали или нестандартни материали. При
влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на
Консултанта/Строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала
от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане
на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани
лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен
контролиращ орган.
Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи.
Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба
изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да
съдейства на представителя на Възложителя при контролни изпитвания чрез
осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на
протоколи и актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ Изпълнителят трябва да
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предоставя незабавно копие от тях на представителя на Възложителя. Да се прилага
текущият акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.
Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя.
Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на работния проект
да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и
размери. Ако в срок до 10 (десет) календарни дни от подписването на Протокол 2а не
уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че
такива не съществуват.
Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта.
За качеството на предложените от Изпълнителя вносни съоръжения и материали,
произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще
бъде отговорен само Изпълнителят. Отговорност на Изпълнителя остава извършването
на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със
сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект.
Сертификационният процес (по отношение на българските стандарти и Правилниците
за приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация
преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.
Захранване, ел. ток и напрежение. По време на строително-монтажните работи
Изпълнителят ще бъде отговорен за осигуряване на временно ел. захранване, ако такова
му е необходимо. Материалите, оборудването и инсталацията за тази цел трябва да
отговарят на нормативната уредба, валидна към момента на изпълнение на Проекта в
Република България.
Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта
 Участникът следва да предложи срок за изпълнение на СМР не повече от 60
(шестдесет) календарни дни.
 Работата ще се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите,
когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението
трябва отделно да се съгласува с Авторския надзор, Консултанта/Строителния надзор и
Възложителя;
 Средства за оказване на първа помощ: Изпълнителят ще предостави за лицата
под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;
 Изпълнителят ще организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че
всички те да са безопасни;
 Изпълнителят си осигурява осветление на работните места при необходимост;
 Изпълнителят осигурява Противопожарно оборудване на обекта.
Открити изкопни работи. Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като
се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и
нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от
инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки
трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното
законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно
трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на
хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения
или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре
осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева
слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите
трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.
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Около откритите изкопи трябва да се осигури метална ограда (с височина поне 1
m), като същата трябва да е на място докато изкопите за напълно запълнени. Горната
част на оградата трябва да устои поне на 0.5 kN хоризонтален напор. Не се приемат
никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.).
Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за
складиране и пр.
Почистване. Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на СМР
всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на
работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за
възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са
отговорност на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който
да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със законовата уредба на депо,
посочено от Общината.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици, площади, тротоари и др.) от колелата на автомобилите или
веригите на механизацията, напускащи площадките.
Окончателно почистване. След завършване и изпитване (ако е необходимо) на
строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните
площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни
знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване,
които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите.
Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в чисто състояние.
Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем
(7) дни от възстановяването на настилките.
Право на Възложителя да почиства. В случай че Изпълнителят не успее, откаже
или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти
настилките или тротоарите, то Възложителят може, без това да го задължава, да
отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти
настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от
дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.
Изисквания за предварителна инспекция/одобрение. Преди да изиска проверка
на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и
възстановяване, което се изисква при предаването на завършените обекти,
рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези
спецификации.
1. ПРОУЧВАНИЯ НА РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ
Общо
Спецификациите и чертежите, отнасящи се за проекта, се основават на
проучвания, предходни проекти, подземен кадастър и проучвания на място.
Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за
необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да
извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания. Изпълнителят трябва да
счита, че той единствено носи отговорност за работите и методите на работа,
използвани от него по време на изпълнението на Договора. Изпълнителят ще носи
цялата отговорност за изпълнение на отводнявания, укрепване на изкопи и всички
други работи, необходими за успешното завършване на работите. Всички такива
разходи трябва да се считат за включени в оферираната цена на Изпълнителя.
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Методи за полагане на тръби - Тръбите ще се полагат върху подравнена
естествена почва със 10 см пясъчно легло. Всички разходи, свързани с полагането на
тръбите, ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя, съгласно приложените
количествени сметки. Изпълнителят за своя сметка трябва да извършва изпитванията, и
той ще бъде отговорен за собствения си контрол по качеството на работите. Три копия
от резултатите на всяка извършена от Изпълнителя проба трябва да се предават на
Строителния надзор във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на
всяка проба трябва да се съхраняват на строителната площадка за съответен период от
време, както изисква Строителния надзор.
Без да го освобождава от отговорностите, Изпълнителят трябва да извършва
всички други допълнителни проби, които Строителният надзор може да изисква и/или
да повтори изпитванията, които Строителният надзор смята за незадоволителни.
Всички разходи, свързани със средствата за изпитванията, се считат за включени
в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка.
Подготовка на площадките
Отлагане върху терена. Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички
данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията, ако има
такива.
При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички
допълнителни точки и изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по
време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните
точки и изходните линии и нива. Когато се премине към нов участък, който трябва да
се изгражда, то Изпълнителят трябва да установи новите точки и нива, преди да
изостави старите. Изпълнителят трябва да внесе за одобрение от Строителния надзор
изчисленията и размерите на новите точки, изходни нива и линии. Никакви оригинални
точки или изходни нива и линии няма да се унищожават без одобрението на
Строителния надзор.
Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки,
изходни нива и линии.
Изпълнителят трябва да маркира осовата линия на тръбната система на
съответния участък. Преди започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят
трябва да маркира краищата на изкопа и да ги представи за проверка и одобрение от
Строителния надзор. В райони, където растителността пречи на видимостта, може да се
наложи при нужда отстраняването на дървета и храсти, но винаги с предварителното
одобрение на Строителния надзор.
Във връзка с маркирането на строителния участък трябва да се извършва цялостно
и систематично фотографиране на ширината и зоната на подобекта, както и евентуално
допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да документира
съществуващите условия на Площадката, и да служи за справка при възстановяването
й, след изграждането на водопроводите. Изпълнителят ще съхранява по три (3) цветни
копия от всяка снимка, с детайлно описание на местоположението, съдържание и дата
на заснемане. По едно копие трябва да се предостави на Строителния надзор и на
Възложителя.
Строителният надзор трябва да координира с Изпълнителя основната
информация, в допълнение на тази, показана в чертежите, например позицията на
осовите и основни линии, и пр., която би била достатъчна на Изпълнителя, за да намери
мястото на съоръженията.
Подземни инфраструктури. Преди започване на каквито и да са изкопни работи,
Изпълнителят трябва да се договори със собствениците на подземни инфраструктури да
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покажат и/или обозначат същите, за да се предотвратят повреди по време на
строителството. Доколкото е било възможно, всички видими структури на
повърхността на пътищата и налични данни за подземни инфраструктури са взети под
внимание при проектирането. Надеждността на показаната информация се базира на
данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и
надземни инфраструктури. Преди започване на изкопни работи Изпълнителят трябва да
носи отговорност и да провери надеждността на информацията.
Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по
време на изкопни работи, а също така да обезпечи постоянното и адекватно укрепване
на инфраструктурите, както се изисква.
Разчистване на площадката. Обсегът на разчистване на площадката се състои в
премахването на всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението на
съоръженията. Работата трябва да покрива цялата площадка. Разчистването и
изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или растителност, и
други нежелателни материали. Рязането на дървета е разрешено само след одобрението
на местните власти. Изпълнителят трябва да заплати съответните такси (ако има
такива).
Клоните и шумата трябва да се премахват, като се изхвърлят извън площадката на
място, определено от Възложителя. Дървеният материал, който може да се използва,
трябва да остане собственост на Възложителя. Материал, който е подходящ за
озеленяване, трябва да бъде складиран на площадката. Останалият материал трябва да
бъде отстранен от Изпълнителя на място, определено от Възложителя. Изпълнителят е
отговорен за покриването на разходите, свързани с отстраняването на материалите.
Земни работи
Общи изисквания за земни работи. Всички разходи, свързани с общите
изисквания за земни работи, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в
определените позиции на количествената сметка.
Основно ниво. „Основно ниво” представлява нивото, до което трябва да се
намали първоначалното такова, след разчистване на площадката.
Строително ниво. „Строително ниво” представлява нивото, до което трябва да се
извършат изкопните и насипните работи.
Работна ширина или зона. „Работна ширина” или „работна зона” е районът,
който е определен на Изпълнителя за извършване на работите. В определени случаи
тези ограничения може да са показани в чертежите. Изпълнителят трябва да установи
особеностите на всички условия или ограничения, отнасящи се за изграждането на
съоръжението. Изпълнителят трябва да включи в своята оферта всички разходи,
свързани с преодоляването на такива условия и/или ограничения.
При работа на съществуващи пътища или улици, работната ширина не трябва да
надвишава едната половина от ширината на пътя, включително тротоари или други
граници. Като не се противопоставя на това изискване, пътният поток трябва да се
поддържа по всяко време, освен ако не е наложително затварянето на улицата. За всеки
отделен случай, точните ограничения на работната ширина трябва да се определят от
Консултанта/Строителния надзор.
Изкопни работи. „Изкопните работи” представляват изкопни работи на
материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата.
Механизацията и строителните методи трябва да са одобрени от Строителния надзор.
Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и
дълбочини, както е указано в одобрената проектна документация или в
Спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор. В случай, че по
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време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите кабели или
маркировки, следва незабавно да уведоми съответните им собственици. Всички
пресичания и приближавания до подземни комуникации или съоръжения следва да се
осъществяват съгласно съответните наредби.
Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се
извършват внимателно и без повреждане на останалата част на настилката от
незасегнатото от проекта пътно платно.
Асфалтовите покрития се изрязват предварително с пътна фреза /фугорезачка/,
разкъртват се и полученият материал /отломки/ се депонира на мястото, определено от
Възложителя. Транспортно разстояние от обекта до депото – 10 км. Участниците в
обществената поръчка е необходимо да включат в остойностяването на извозването на
този материал и таксата за депониране, съгласно Наредба на Община Царево.
Изкопаният материал вследствие на извършваните изкопни работи, предвидени
съгласно проекта на обекта – почва, земни маси, камъни и т. н., да се депонират на
мястото, одобрено от Община Царево. Транспортно разстояние от обекта до
площадката – 10 км.
Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват
най-малко неудобства на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и
други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен
подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите, и съгласно
нарежданията на Авторския и Строителния надзор. Целият изкопан материал трябва да
бъде депониран по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети
страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и други.
За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за
своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни
заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от
спецификацията.
При разкриване на слаби, свличащи се почви за предотвратяване обрушването на
стените на изкопите или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи
трябва да са укрепени, дори това да не е предвидено в проекта.
Излишни изкопни работи. Като „Излишни изкопни работи” се определят
изкопите извън строителните линии, както е посочено в Чертежите. Изпълнителят няма
право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или
обратното им засипване, освен в случаите, когато тези изкопи са наредени от
Авторския надзор.
Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе
надвишения обем с одобрен материал за обратен насип до плътност, определена за този
материал, според инструкциите на Строителния надзор за всеки случай по отделно.
В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се
счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови
изравняването на съществуващите или възстановените пътища, улици и тротоари,
които са нарушени от подобни непредвидими причини.
Отводняване на изкопи. Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите
сухи, независимо от източника на вода. Водата, която не трябва да попада в изкопите,
трябва да бъде отстранена от Изпълнителя чрез непрекъснато водочерпене или по
начин, одобрен от Строителния надзор.
Обратен насип и излишен изкопен материал. Само с одобрението на Авторския
надзор, излишният изкопан материал може да се използва за обратна засипка.
Материалът, годен за обратна засипка, може да бъде разположен по протежението на
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изкопите, при условие, че не се препречва пешеходния или транспортен трафик,
подходи към сгради или други имоти. В противен случай Строителният надзор може да
нареди премахването на тези депа, като това трябва да се извърши веднага и за сметка
на Изпълнителя.
Излишният изкопан материал трябва да се отстрани за сметка на Изпълнителя,
както е указано в Договора.
Проби на материал за обратна засипка и обратна засипка. За всеки клас
материал, който ще се влага за обратна засипка, по преценка на Строителния надзор
трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите на
пробите. Пробите трябва да се извършват за сметка на Изпълнителя.
По време на обратна засипка, според изискванията на Строителния надзор, трябва
да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако
плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително
уплътняване и не трябва да се поставя никакъв добавъчен материал, докато не се
постигне задоволителна плътност, както на положения преди това пласт материал. Ако
уплътняването все още е незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да
бъде отстранен до 150 mm от нивото на последното успешно уплътняване.
Допълнителното уплътняване трябва да се извършва докато се постигнат успешни
проби. Пробите за плътност трябва да се извършват по указанията на
Консултанта/Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя.
Изкопи. Изкопите за подземни тръбопроводи и съоръжения трябва да се изпълнят
съгласно котите, както е показано в чертежите или както нареди Консултанта/
Строителния надзор. Ширината на изкопите е в съответствие с проектната
документация. Откосите на изкопите трябва да бъдат както са посочени в чертежите с
детайлното напречно сечение за полагане на водопроводи. Изпълнителят трябва да
включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на
количествената сметка.
Преди да започне изкопа, Изпълнителят трябва да маркира точно трасето на
проводите, и съвместно с Строителния надзор да проучи естественото ниво на терена
по продължение на водопроводното трасе. След съгласуване с Строителния надзор,
тези нива трябва да формират основата за измерванията.
Изпълнителят трябва да запазва в тяхната първоначална позиция всички подземни
инфраструктури, като други тръби и кабели. В случай че се налага промяна на трасето
на водопровода или да се премести някоя съществуваща подземна инфраструктура,
Изпълнителят трябва да предостави всички необходими проекти и одобрения. Всички
разходи за проект и получаване на разрешения за промяна трябва да се считат за
включени в офертата на Изпълнителя в съответните части на количествената сметка.
Изкопите трябва да се изпълнят до тази дълбочина, която се изисква по
чертежите. Размерът на изкопите трябва да бъде достатъчен не само да побира тръбите
и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните, и в
случай на нужда, да се използва кофраж.
Когато при изкопните работи се налага нарушаване настилката на улица, път и
алея, а също така канавки и бордюри и други подобни, то Изпълнителят трябва първо
да изреже с чисти и прави линии повърхността и да премести и отстрани използвания
материал до удовлетворяване изискванията на Строителния надзор.
Настилките трябва да бъдат изрязани и премахнати напълно до ширината на
изкопа и докрай по дълбочината на настилката, като това трябва да се извърши по
начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви
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други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е
оставена на място, трябва са изрязани, равни, с вертикално сечение.
Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които могат да се
срещнат по време на изкопните работи, трябва да бъдат отстранявани.
Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой, указан в
чертежите.
Изкопните работи за тръбоводите не трябва да започват докато всички
необходими материали за полагането им не са на площадката на съответния участък.
Обратната засипка трябва да бъде изпълнена в хоризонтални пластове, като всеки
слой не трябва да е по-висок от 200 mm. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез
механична трамбовка или подобна техника. След завършване на изкопните работи
Изпълнителят трябва да уведоми Строителния надзор. Не трябва да се полагат тръбите,
докато Строителният надзор не одобри дълбочината на изкопа. Ако се спира работата цялостно или само в даден участък, и изкопът трябва да остане открит за 10 или повече
работни дни, то по заповед на Строителния надзор Изпълнителят трябва да запълни
този изкоп или част от него и временно да възстанови настилката за своя сметка. Такъв
участък или част от него няма да се започва отново, докато Изпълнителят не е готов да
премине към монтирането на тръбите. Когато изкопаният материал временно се
съхранява върху тревни площи, то след завършване на работата те трябва да бъдат
възстановени в първоначалното си състояние.
Обратна засипка на изкопи. Не трябва да се извършва обратна засипка докато от
изкопа не се отстранят всички отломки и други странични материали. Изкопите трябва
да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени,
изпитани и приети от Консултанта/Строителния надзор. Преди извършване на
обратната засипка в участъците, където има съоръжения на ЕВН България АД, БТК АД
или на други собственици, Изпълнителят трябва да уведоми съответното
представителство на фирмата с цел осъществяване на проверка и замервания.
След като тръбите и прилежащите им фасонни части, арматури и съоръжения са
монтирани и одобрени, насипът трябва да се положи съгласно нормативните
изисквания, съобразени с вида на тръбите (ръчно уплътняване до суха плътност не помалка от 95% от максималната), съгласно инструкциите за стоманени тръби.
Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено, и по
начин, който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите.
Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.
При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на
приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното
засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не по-дебели от 150 mm.
Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от
98% от максималната, съгласно инструкциите за стоманени тръби за провод под
съществуващи пътища, и до 90% - където проводът не е под въздействие на трафик от
превозни средства. Страничната засипка трябва да се продължи до разстояние над
тръбата, както е показано в чертежите.
Останалата засипка до теренното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове
не по-дебели от 300 mm. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в
рамките на 300 mm над темето на тръбите с диаметър < 200 mm и в границите на 500
mm над тръби с по-големи диаметри. За участъци, ситуирани в пътно платно, засипката
трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 mm.
Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно
в основата, и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни,
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бетонни и други отломки, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за
подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно
монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна връзка.
Изпълнителят трябва да спазва определените нива за засипка. След засипването
им, Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по
време на срока на договора. След засипването нормалното слягане трябва да се
компенсира с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво. Ако
подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва
отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново изкопа,
както се изисква от стандартите. Ако Консултантът/Строителният надзор смята, че
Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по-нататъшни
изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията.
Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване,
уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на
водопроводите и арматурите към тях се счита за включено в Офертата на Изпълнителя
в определените позиции на Количествената Сметка.
Материал за засипка
a) Основна засипка - Нарушените повърхности на пътища, улици и тротоари
трябва да бъдат възстановени в първоначалната си дълбочина, както е показано в
чертежите или както разпореди Консултантът /Строителният надзор. Доставяните
материали трябва да отговарят на техническата спецификация, на изискванията и
стандартите, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС,
както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в
Република България към момента на изпълнение на поръчката. Стандарти, на които да
отговарят материалите: БДС EN 13242:2002+A1:2007, БДС EN 13242:2002+A1:2007/
NA:2012 или еквивалентни.
б) Първоначална засипка - За първоначална засипка трябва да се използва пясък.
Пясъкът трябва да е чист, незамърсен, с еднородно качество и с максимален размер на
частиците 20 mm, а частиците по-малки от 0.02 mm трябва да са по-малко от 10%.
Също така материалът не трябва да съдържа органични и вредни вещества; не трябва да
съдържа повече от 15% (тегловни) глина или наноси, поотделно или в комбинация от
двете.
Уплътняване. Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се
отнася за оптималната суха плътност. В случай, че изискванията за уплътняване не са
спазени от Изпълнителя, всички засегнати работи в следствие на това (вкл. инертен
материал, положени тръби и подложка под тях) трябва да се отстранят и възстановят за
сметка на Изпълнителя.
Укрепване на изкопи. Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата,
в която са направени и в съответствие с даденото за това решение в работните проекти.
Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени
води или мястото е ограничено и не позволява направата на скосени стени.
Вертикалното укрепване трябва да се прилага, където се счита за необходимо по
усмотрение на Изпълнителя. Всички разходи, свързани с укрепването на изкопите, ще
се считат за включени в офертата на Изпълнителя.
Укрепване съществуващи подземни инфраструктури. Към предложената цена
участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, съобщителни и оптични
кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други проводи, които ще се
пресекат при изкопните работи. За тези пресичания с подземни комуникации‚
изкопните работи за тръбопроводите задължително да се извършват на ръка.
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Отводняване. Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, материали и
механизация, за да извърши всички необходими работи за понижаване и контрол на
нивото на подпочвените води, ако се появят такива, така, че изкопите и строителството
да се извършват в сухо състояние.
Изпълнителят ще поеме разходите по отводняването. Също така за негова сметка
ще бъдат всички разходи по предявени искове или рехабилитация на основи, сгради и
инсталации, които са били повредени по време отводнителния процес. Отговорността
покрива също така всички разходи за щети, причинени по канализационната система
или по невнимание на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за спазването на
всички местни разпоредби по отношение на тази работа.
Отводняването трябва да включва отклоняването, събирането и отбиването на
всички повърхностни потоци от работния участък; отбиването или изпомпването на
подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи условия.
Преди започване на отводнителните действия Авторският надзор, Изпълнителят,
Възложителят и Строителният надзор трябва да извършат съвместна проверка на
състоянието на съществуващите съоръжения в близост до работната площадка. Трябва
да се фотографира за архива всяко състояние, което може да предизвика вероятен иск
за нанесени щети. Изпълнителят трябва да включи в своята оферта разходите за
надлежно фотографиране на такива съществуващи съоръжения. Изпълнителят ще
предостави на Строителния надзор един комплект от всички заснети снимки,
придружени с обяснителни бележки с надлежна справка за детайлите.
Всички разходи по отводняването ще се считат за включени в офертата на
Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.
2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Общо описание на работите относно засипването, окончателното подравняване и
озеленяване на надземни повърхности, които не са определени на друго място:
Всички пешеходни пътеки, тротоари, бордюри, пътища, стени, огради и др.,
засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, трябва да бъдат
възстановени до първоначалното им състояние. Всички възстановени пешеходни
пътеки, тротоари, бордюри и пътища трябва да са изпълнени с подложка, която
отговаря на изискванията за такива материали, и трябва да е уплътнена до не по-малко
от 95% оптимална суха плътност.
Възстановяването на повърхностите трябва да се извърши до стандарта,
съществуващ преди началото на изкопните работи. В случай на хлътване след
възстановяването, слегналата част на възстановения участък ще бъде премахната и
направена отново до предишното си състояние.
Пътните работи се извършват съгласно инструкциите за това и след направата на
обратните засипки на подземните ВиК и други съоръжения и след подравняване на
пътното легло. Съгласно инструкциите насипите се полагат на пластове с упоменати
дебелини и уплътняване при оптимално овлажняване. По указание на Строителния
надзор се вземат проби за плътност и качество на материалите. Задължително връзката
между старата асфалтобетонова настилка и новата е след полагане на битумен разлив.
Да се ползват типовите конструкции настилки, съгласно разпоредбите на АПИ и
изискванията за еластичните модули.
Възстановяване на геодезическите знаци. Изпълнителят трябва, спазвайки
Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри, чл.40, да опазва геодезическите знаци,
поставени на улиците на с. Лозенец, или ако възникне необходимост от унищожаване
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на някои от тях, да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен
срок преди започване на строителните работи.
Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за
сметка на Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при
необходимост) и приемането на геодезическия знак трябва да се съгласуват със
службата по геодезия, картография и кадастър.
Възстановяване на участъци с трайна настилка. Структурата на участъците с
трайна настилка трябва да бъде същата като първоначалната. Повърхността трябва да
бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва да се извършват в две фази в
участъци с трафик. Временното възстановяване се извършва, спазвайки
спецификацията за обратна засипка. Трябва да се използва подобна на оригиналната
настилка от асфалт или друга, според инструкциите на Строителния надзор.
Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на
пътния участък. Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на
временните възстановени участъци, които трябва да са на нивото на първоначалния
път, добавяйки материал, поливане с вода и уплътняване според нуждите.
Успоредно с извършване на работите по изпълнението на обекта, се изготвят
съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта
на Възложителя.
Завършване и почистване на строителната площадка. Изпълнителят трябва да
се счита за отговорен за завършването и почистването на целия строителен участък и
други райони, които са използвани от него по време на работите, както е определено в
настоящата спецификация или в спецификацията за тръбни работи.
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ТРЪБИ
Общо
Тестове при производителя. Всички тръби, фитинги, уплътнителни пръстени,
кранове, хидранти и др. за водопроводната мрежа, обхваната в тази спецификация,
трябва да бъдат тествани в съответствие с прилаганите стандарти.
Данни за материалите. Всяко техническо предложение за изпълнение на
поръчката трябва да бъде придружено с цялата информация, нужна за оценка на
предложените тръби и материали в съответствие с Техническата спецификация.
Сертификати за тестване при производителя. Преди всякаква доставка на
материали за проекта на работната площадка трябва да се предоставят сертификати за
одобрение от Строителния надзор.
Свидетелство за тестовите резултати. Производителят трябва да предостави на
Изпълнителя копия от текущите автентични тестови резултати (в съответствие със
стандартите на производителя), които трябва да се приложат съгласно Договора.
Материали
Тръбната система да се изпълни от стоманени тръби, с размер/дебелина посочени
в работния проект. Да се съблюдават наръчниците за полагане на производителя.
4. ТРЪБНИ ВРЪЗКИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И ДРУГИ
Тръбни фланци и фитинги. Тръбните фланци и фитинги трябва да отговарят за
номинално налягане според работния проект.
Гарнитури за фланшови връзки. Гарнитурите за фланшови връзки да са
съгласно стандарта.
Връзки. Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се
изпълнят според изложената в Работния проект методология.
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Демонтажни връзки. Предвидени са такива при реконструкцията на
съществуващата разпределителна шахта при О.Т. 272 за монтаж и демонтаж на
крановете и фитингите. Фланшовите куплунги тръба/кран трябва да бъдат подходящи
за 10 бара оперативно налягане. Трябва да са от ковък чугун или въглеродна стомана,
покрита с епоксидна система, сух филм с дебелина 250 микрона. Болтовете, гайките и
шайбите трябва да са горещо поцинковани. Уплътнението трябва да бъде подходящо за
ползване в системи за питейна вода. Модификацията трябва да е твърд тип и с къса
конструктивна дължина.
5. АРМАТУРИ - СПИРАТЕЛНА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА АРМАТУРА И
ДР.
5.1. Шибърни спирателни кранове
5.1. Шибърни спирателни кранове
Спирателните кранове са фланшови, за ръчно задвижване, в комплект с шиш,
гърне и опорна плоча.
А. Описание:
Корпус, капак и заключващ пръстен от сферографитен чугун с външно и
вътрешно епоксидно прахово покритие. Епоксидно прахово покритие в съответствие с
разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 на GSK (Асоциацията за
висококачествена антикорозионна защита).
- дебелина на слоя минимум 250 mm
- свобода на порите минимум 3000 V искрова проба
- сцепление минимум 12 N/mm2.
Корпусни болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез заливане с
парафин и гумени уплътнения между корпуса и капака на крана.
Гладък и свободен проход на корпуса на крана, без утаечни канали.
Шпиндел от неръждаема стомана, гладко валцована в секцията с О-пръстените, с
неповдигащ се винт от неръждаема стомана с нарязана ролкова резба.
Уплътнение на шпиндела посредством О-пръстени и маншетно уплътнение.
Окачването на винта да е защитено от навлизане на вода и замърсявания посредством
маслообиращ пръстен, О-пръстените в областта на прохода на винта да са поставени в
устойчив на корозия материал.
Клин от сферографичен чугун с антикорозионна защита, изцяло гумиран с
вулканизиран еластомер, годен за питейна вода. С водач на клина от износоустойчива
пластмаса с висока характеристика на плъзгане.
Б. Аксесоари.
1. Телескопични шишове, за спирателни кранове с размери от DN 80 до DN 150,
за дълбочина на полагане 1,3 – 1,8 m.
Описание:
Стоманен вал на шиша, поцинкован.
Муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с
антикорозионна защита.
Накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка.
Външен защитен кожух от PE-HD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и
дъждовна вода.
Вътрешен защитен кожух от PE-HD.
Ограничителна втулка, захващащ пръстен и стоп диск от полиетилен.
Телескопичният удължител да може да бъде прогресивно регулиран в зависимост
от нивото на изкопа.
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2. Опорна плоча за предпазно гърне за фиксиране на неподвижната част на
шпиндела към гърнето. От рециклиращ се материал, нечуплив и солиден.
3. Нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно или прахово
епоксидно покритие.
Тестване при мин. натоварване на капака - 200 kN на тялото – 400 kN
Конверсионен пръстен за регулиране на височината – 0.9 kg
6. ПРОБИ НА ТРЪБОПРОВОДИ
Общо - За извършване на пробите Изпълнителят трябва да предостави
необходимата работна ръка, материали и оборудване. Възложителят трябва да осигури
водата за промивките и пробите, но Изпълнителят ще отговаря за заплащането на
всички разходи, за използваната вода, за временен водопровод, съхранение и
транспортиране на водата. Водата, използвана за пробите, трябва да е годна за пиене.
Изпълнителят трябва да подсигури всички средства и апарати, необходими за
вкарване на вода в тръбопроводите за промивка и проби - помпи, измервателни уреди,
фланци, тапи, капачки, тръби за обратна промивка, и т.н., а също така и подпори,
опорни блокове и пр., нужни за предпазване движението на тръбата при промивки и
проби. Всички тръбопроводи под налягане трябва да се промият и тестват за всяка една
улица самостоятелно, в дължина не повече от 500 m. Изпълнителят трябва да даде
едноседмично предупреждение за времето, когато планира да извършва проби на
тръбопроводите. Изпълнителят трябва да носи отговорност и осигури пробите, така че
да нямат страничен ефект върху проектната здравина на бетона при опорните блокове.
Проби - Тръбопроводите под налягане трябва да се тестват с вода в съответствие
с Наредба № 2 от 22.03.2005 г. (ДВ бр.34/2005). Тръбопроводите или който и да е
участък от тях, трябва да се тестват след завършване. Тестването трябва да се извърши
преди засипването на фитингите.
Всяка секция на тръбата трябва да се напълни бавно с вода, да се отстрани
напълно въздухът от тръбата и да се тестват всички фитинги по тръбопровода. На база
котата на най-ниската точка в участъка, определеното пробно налягане трябва да се
приложи чрез помпане.
Изпълнителят трябва да подготви манометри, които ще се използват за теста, да
бъдат проверени от независима институция, като датираният сертификат за точност
трябва да бъде предоставен на Консултанта/Строителния надзор. Ако по време на
пробите се открият дефекти, Изпълнителят веднага да направи необходимите корекции
за своя сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се отстранят всички дефекти и
докато резултатите от пробите са в норма. Независимо от резултатите от пробата,
съвместно със Строителния надзор трябва да се извърши зрителна инспекция на
водопровода по време на теста и всеки дефект трябва да се отстрани.
Промиване - След приключване на пробите Изпълнителят трябва щателно да
почисти тръбите чрез промиване с вода, за да премахне попаднали отпадъци в тръбата.
Водопроводите трябва да се промият за предпочитане със скорост от 0.8 m/s.
Предвиждат се проби, пуск и наладка на помпите, както и проби за
водоплътността на водоема – задържателния резервоар, съгласно работния проект.
ІІ. Количествени сметки
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3arroaaarn CMe Ii rrpHeMaMe nsuano ycnOBH5ITa rrOCTaBeHHB )l;OKYMeHTaIJ;H5ITa
sa
yqaCTHe B oTKpHTa rrpoIJ;e)l;ypa 3a Bb3naraHe Ha 06IIJeCTBeHarrOpbqKa rro orrpocTeHHTe
C rrpeznaer: .Jlpeuucmeamenua
cmanuust sa omnaouunu eoou c. Jloseueu _
cuuecmeyeatua. Iloootieum: 3aiYbpJICameJleH
pesepeoap sa omnairsuuu eoou na exoo
IICOB".
1. I10eMaMe aHrmKHMeHT na H3rrbnHHM npezerera na nopr.sxara B CbOTBeTCTBHeC

npanana

H3H~KBaHH5ITaBH, 3ano~eHH B )l;OKYMeHTaIJ;H5ITa
3a yqacTHe B rrpoIJ;e)l;ypaTaH CbrnaCHO
)l;errCTBaIIJOTO
3aKOHO)l;aTenCTBO,
B CpOKOT59 (nernecer H nener) xanenzrapna )l;HH.
2. CPOKbT aanoxsa )l;a rese OT ztarara na CbCTaB5IHeH nozmacaane na Ilporoxon aa
OTKpHBaHena CTpOHTenHannomarnca H orrpeztensne na CTpOHTenHanHHH5I H HHBO sa
crpoexca na TeXHHqeCKaTaHH<ppaCTpYKTypa(Ilpunotscenue M! 2a KbM un. 7, an. 3, m. 2 om
Hapeotia M! 3 om 31 tonu 2003 2. sa cucmaesue ua axmoee U npomoxonu no epeue na
cmpoumencmeomo) H npmono-rsa CbC CbCTaB5IHeTO
na KOHCTaTHBeHaKT aa YCTaHOB5IBaHe
rO)l;HOCTTa
aa rtpnesrane na crpoexca (JIpUflOJICel-lUe M! 15 KbM un. 7, an.S, m.15 om Hapeotia
M! 3 om 31 tonu 2003 2. sa cucmaesue ua axmoee U npomosonu no epeue na

cmpoumencmeomo ).

3. Y)l;OCTOBep5IBaMe
H rrOTBbP~)l;aBaMe,-re H3rrbnHeHHeTOna CTpOHTenHO-MOHTa~HHTe
pa60TH IIJe 6b)l;e cr.ofipaseno C H3HCKBaHH5ITa
na 3aKoHa sa ycrpoticrso na TepHTOpH5ITa
Hapeznia N2 2 OT 31.07.2003 r. sa BbBe~)l;aHe B yKCrrnOaTaIJ;H5I
na crpoexorre B
Pbsnrapaa H MHHHManHH rapaHIJ;HOHHHcpOKOBe aa asrrsrmena CMP, CbOPb~eHH5I H
CTpOHTenHH 06eKTH H )l;errCTBaIIJOTOHaIJ;HOHanHOTO3aKOHO)l;aTenCTBO
B ofinacrra na
CTpOHTenCTBOTO,
BbB npt.sxa CH3rrbnHeHHeTOna 06IIJeCTBeHaTarrops-nca.
4. B crpoexca IIJe ce anarar cavo CTpOHTenHHnporryxrn OTrOBap5IIIJHna H3HCKBaHH5ITa
na qn.l69 a OT3YT;
5. I10eMaMe 3a)l;bn~eHHeTO npn ycnosne, qe 6b)l;eM H36paHH sa Hsrrsnaaren )l;a
H3rOTBHM eK3eKYTHBHaTa)l;OKYMeHTaIJ;H51
(nn. 163, an. 2, T. 4 OT 3YT) H H3BbpnlHM
He06xo)l;HMHTe naoopa pHH H3rrHTBaHH5IH H3MepBaHH5I,)l;OKa3BaIIJH
aarrsnnemrre CTP
-MOHTa~HH pa60TH.

E
CTBATEJIHA CTAHL(lUI3A OTI1A~blffiH BO~H C. JI03EHEIJ,~J-..·&~ALQA.rrO~OEEKT: 3A~bP)l{A TEJIEH PE3EPBOAP 3A OTI1A~blffiH
HA BXO~ rrCOB"
.

Cb

apaHUHOHHHTe CpOKOBe 3a

H3rrbrrHeHOTO CTpOHTerrCTBOH

BO~

BbBeneHH~ B

excnnoaranna 06eKT rue ca B CbOTBeTCTBHe
C Hapenfia NQ2 sa BbBe)KnaHeB excnnoarauaa
na CTpOe)KHTeB Penytinaxa Esnrapaa H MHHHMaITHHrapaHUHOHHHcpOKOBesa asrrsnneaa
CTpOHTerrHHH MOHTa)KHHpafiora, CbOPb)KeHH~H crpoarenan o6eKTH I~B 6p.72 OT 2003
rozt.',
Ilpezrnarave cneznnrre rapaHUHOHHH cpoxose: ct.ofipasena
C
MHHHMaJIHHTe
rapaHIJ,HOHHH cpoxone na Hapenfia N!! 2/21.06.2003r.
3a crponremra KOHCTPYKUHH
- 10 (zrecer) rOnHHH
3a XHnpOH30rraUHOHHH
pa60TH B arpecasna cpezta - 3 (TpH) rOnIIHH
3a XHnpOH30rraUHoHHHpa60TH B nearpecasaa cpezta - 5 (rrer) rOnHHH
3a MOHTa)Kana MaIIIHHII H CbOPb)KeHH~- 5 (ner) rOnHHH
3a npenocna H pasnpenemrrenna nposona H CbOPb)KeHH~KbM T~ - 8 (ocext) rOnHHH
3a peMOHTHna rrsrmua - 2 (zme) rOnHHH

7. ,l.I;EKJIAPIfPAME, sre:
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7.1. CMe H3BbpIIIHrrH nocemenae H ornezr na csmecraynannra repen aa asrrsnaeaae na
cTpoHTerrHo-MOHTa)KHHTe
pa6oTII, npeznrer na ropenoconenara ofimecrnena nopt.nxa H CMe
3arr03HaTIICBCHqKHycnosaa H ocofienocra na crponrerraara nnomaznca.
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Onucauue
1

1.
2.

4.

EeTOH

8.

9.

TbP20BCKO
HaUMeHOBaHueua

»uimepuana
4

EeTOH

I/HA
APMHpOBbqHaCTOMaHa

<,

-.....

~

'-J

KaHaITH3aUHOHHH
Tpb6H

5.

7.

3
E~C EN 206-

Boztonposozma TPb6H

6.

EN £/{C

2

TyxrrH
3.

Cuomeemcmeue no

Kaoena

E~CEN
4758:2008
E~C EN 7721:2002; E~C EN
772-2:2002
E~C EN 14011:2006
E~C EN 122013:2005

Ac<paITT06eTOHHH
CMeCH

E~C 16291-85;
E~C 4305-90;
E~C 625-81; E~C
EN 1339:2005
E)J;C 4132

Hyrynenn apsrarypa

DIN 50 049-

I1HepTHII MaTepHaITH

ENI0204/DIN

APMHpOBbqHa
CTOMaHa

Tyxnn

Ilpouseooumen/ooc
maeuu«

Cmpaua «a
npousxoo
6

5

,,~OMocTpoeHe"
A~, rp. Byprac
,,~opec 200"
EOO~
"KEP AMI1KA"
A~ - Byprac

Bsnrapas
Esnrapaa
Esnrapna

KaHaITH3aUHOH "I1aHalioT
HII Tpb6H
Ileaxes" EOO~
BonorrpoBOnHH .J'laaanor
Ilea-rea" EOO~
TPb6H

Esnrapns

Kafierra

Esnrapaa

"EflKAEEfl"

I1HepTHH
"AH~EflA"
A~
MaTepIIaITH
Ac<paITTo6eTOH "TPEI1C" A~
HH CMeCH
qyrYHeHII
.J'Iauaiior
apsrarypa
Ilejrses" EOO~

Esnrapns

Bsnrapas
Bsnrapaa

Ilomna

3230
3arr03HaTH CMe C npoexra na ztoroaopa H npaesraxre ycrronaara My. B crrysaii, qe
6bneM onpezteneaa sa nsrrsnaaren na 06rueCTBeHaTa nops-nca rue CKITIOqHMztorosop rro
npanozcenax B nOKyMeHTaUH~Taofipasen H B saxonoycranoneana CpOK.

~~,

"IIPElIHCTBATEJIHA CTAHL(lliI 3A OTITA,[(b1IHH BO,[(H C. JI03EHElJ,CbI__QECTBYBAI__QA.
rrO,[(OEEKT: 3A,[(bP)l{ATEJIEH PE3EPBOAP 3A OTITA,[(blffiH BO,[(H
HA BXO,[( rrCOB"
'

3 aaaxaaxre , -re aKO
TeXHIIqeCKO

nops-ncara

rrpezmozcenae

6b,n:e Bb3JIO)l{eHa na HaC no nonnncaaae

me rrpe,n:CTaBJI5IBa
crropasyxtenne

KoeTO me 6b,n:e6e3YCJIOBHO
rapaarapaao

Hae rrpaesraxse,
npano

OTnamara

na

ztoronopa

Me)l{,n:y Hac II Bb3JIO)l{IITeJI5I,

rapamnra

sa

ysacrne,

qe II360PbT na Bb3JIO)l{IITeJI51e e,n:IIHCTBeHO
II II3KJIIOqIlTeJIHO HerOBO

II He no,n:JIe)l{IIna 06)l{arrBaHe no [(eJIecbo6pa3HOCT.

Ilorat.pacaaaaae,

pasfiapaxre
npeztcrasena

qe

II

npileMaMe,

qe

BC5IKa HeTOqHa IIJIII

npeztnozcenae,
II3KJIIOqBaHeOT ysacrae B HaCT05lmaTa npouenypa,
IIH<popMa[(II5I, YMIImJIeHO

3a5lB5IBaMe,qe CMe sanosnarn

B TOBa

C YCJIOBII5ITasa <pIIHaHCIIpaHe, CTpOIlTeJICTBOTO,
KaKTOII

rrpaeaaxe

BCIIqKII ,n:OKYMeHTII,BKJIIOqeHil B KHII)l{aTa II

nponsraaama

zta II3nbJIHilM BCIIqKH 3a,n:bJI)l{eHII5I,

OT 0651BeHHTeYCJIOBH5I.

3a,n:bJI)l{aBaMe ce
aeofixozrastara

npn

nonnacsaae

,n:OKYMeHTa[(H5Isa

MaTepHarrH, H3,n:a,n:eHH
no

Ilpnenaxre
rapannaonaare

Ilpn

nerrsrma

MO)l{e zra zionerte ,n:o nanrero

pena

na

scexn

npOTOKOJI (aKT)

npOIl3XO,n:, KaqeCTBO II

na

npeztcraaane

CbOTBeTCTBile aa

BJIaraHHTe

na 3aKOHa aa TeXHIIqeCKHTe H3HCKBaHH5I
KbM

zta OTCTpaHHM BCHqKH np05lBeJIH ce ,n:e<peKTil B

npoztyxrnre.
II3nbJIHeHilTe CMP

B

cpOKOBenOCOqeHHB HaCT05lmOTOrrpennozcenae.

rropr=nca, nae CMe
rtpeztcraamr napHqHaJ6aHKOBa rapannax aa ztofipo H3nbJIHeHHe na
3a,n:bJI)l{eHII5ITano zrorosopa B pasxrep na 5 (ner) % OT CTOll:HOCTTana rrops-ncara, 6e3
BKJIIOqeH,lJ)J;C .
Ilpaesraae zta ce c-nrrave ofisr.psana OT 3a,n:bJI)l{eHH5ITaH YCJIOBH5ITa,noera C
csrnacna

YCJIOBHe,ne 6b,n:eM II36paHil sa lI3nbJIHIITeJI na 06meCTBeHaTa
na

180 (CTO H ocesmecer) xanennapaa ,n:Hll,
orpepnrre.
HHe ce sazrsrracaaaae,
aKO aamero
npezinozcenae 6b,n:e npnero, ,n:a 3anO"EIHeM
Bb3JIO)l{eHHTe pa60TII, npeznrer na ,1J;oroBopa He nO-KbCHO OT
5 (rrer)
,n:HII CJIe,n:

TeXHIIqeCKOTOHII

npennoaceaae

zto II3TIIqaHe na

BKJIIOqIlTeJIHOOT Kpall:HII5I CpOKsa nonysasane

na

CKJIlO~aHeTO na ,1J;oroBopa.

TIPHJIAr AME KbM HACTOJlmOTO
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1. 0651CHIITeJIHasarmcxa sa opraHII3a[(II5I II II3nbJIHeHHe na cTpOHTeJICTBOTO;
2. Mpeacona xanenztapen rpadrax;
3. ,1J;IIarpaMana pa60THaTa psxa;
4. ,1J;IIarpaMana MeXaHH3a[(H5ITa.
5. JIHHeeH xanenztapen rparpmc
,1J;aTa
liMe II <paMHJIII5I
ITo,n:nHCna npe,n:CTaBJI5IBamIl5I
,1J;JIb)l{HOCTY
HailMeHOBaHHe na yqaCTHHKa

Ha OCH06a1meIIJl. 160, aJ1.4 am 3YT, npeonooceuume zapauuuonuu cpoxoee cneoea oa 6boam
He no - MaJ1KUam nOCOlJeHUme6 Hapeotia NQ 2 am 2003 2. sa 6b6e:JICOaHe6 excnnoamauus ua
cmpoeotcume 6 Penytinuxa Buneapun U MUHUMaJ1HU
2apaHljUOHHUcpOK06e sa usnunnenu cmpoumenuu
U MOHma:JICHU
pa6omu, CbOpb:JICeH U cmpoumenuu otiexmu.
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