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                                                                                                                                                                                                                  Образец № 19 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

„Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина” 

 

 

1. Обяснителната записка  
 

със следното минимално съдържание: 

- увод; 

- обща част; 

- основни видове СМР; 

- трудови ресурси; 

- транспорт и механизация; 

- охрана на труда; 

- пожарна безопасност. 

 

2.  Календарен график  
 

- Календарният график следва да включва време за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, бройките работници и 

строителните машини за всяка от тях. 

- Графикът следва да отразява всички посочени в КСС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, 

както и необходимите строителни работници и общите за проекта човекодни.  

- В графика участникът следва да посочи и необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.  

- Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал - СЕК, УСН, или други. 

- Дава се описание на последователността и продължителността на СМР. Участникът трябва да отчете времето за подготвителните дейности, началото 

на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка, срокове за завършване на отделните СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за 

приемане на обекта. 
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Примерен календарен график: 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

         

№ Видове Работи 
Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 

от дата до дата от дата до дата от дата до дата от дата до дата от дата до дата от дата до дата от дата до дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

 

Забележка: Представеният модел на график е примерен. Допуска се по-подробни варианти на календарен график с цел покриване на изискванията на Възложителя, 

описани по-горе. Календарният график може да бъде представен като част от настоящата организацията, образец 19 или като приложение към нея. 
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