
























ОБРАЗЕЦ  №  1

«Н И КОЛОВ К Ъ Н С ТРА К Ш Ъ Н »Е О О Д

( наименование на участника )  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Николай Здравков Николов
(трите имена)

в качеството си на Управител на „Николов Кънстракнгьн”ЕООД, ЕИК2027457 9 9 ^ 0 ^  
седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Лавеле” № 8, ет.4, ап.6, 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:^, 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Сирак Скитник” №9 бл.218 обособена позиция №4: 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Гео Милев”, ул. Сирак Скитник” №9, бл.218, находящ се в гр.София, 
ж.к. „Гео Милев”, въведен в експлоатация през 1970г., състоящ се от 80 апартамента, 
надземни етажи -  8 броя и полуподземен етаж -  1 брой. Общата разгъната застроена 
площ е 6 723,68 м1 2

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с 
Техническите спецификации.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 
техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
обществената поръчка Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. Сирак Скитник” №9, бл.218 
обособена позиция №4: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. Сирак Скитник” №9, 
бл.218, находящ се в гр.София, ж.к. „Гео Милев”, въведен в експлоатация през 
1970г., състоящ се от 80 апартамента, надземни етажи -  8 броя и полуподземен етаж -  
1 брой. Общата разгъната застроена площ е 6 723,68 м2.

1.1. Срок за проектиране: 60/шестдесет/ календарни дни.

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 120/сто и двадесет/ календарни дни.

1.3. Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 
(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба 
№3/31.07. 2003 г. на МРРБ.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително- 
монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали



(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на 
материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът 
описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за 
различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото 
техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи 
съответствието на продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение

Продукт/материал 
по количествена 

сметка

Предложение на 
участника с описание 
на спецификациите

Производител 
/ Доставчик

Приложени 
сертификати и/или 

декларации за 
съответствие и/илй^ 

ДР-

Силикатна
мазилка

Мазилка за външно и 
вътрешно прилижение 
за покритие на стени, 
колони, прегради и 
тавани

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за
експлоатационни
показатели

Грунд G700 Универсален грунд за 
подготовка на варо- 
циментови основи

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за 
съответствие

Грунд S700 Грунд на водна основа „ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за 
съответствие

Топлоизолационни 
плоскости EPS, с 
дебелина 5см/2см, X 
<0,041 W/mK

Топлоизолационни 
плоскости от 
експандиран
пенополистирен за 
фасадни изолации

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за
експлоатационни
показатели

Топлоизолационни 
плоскости XPS, с 
дебелина 5см, X 
<0,041 W/mK

FIBRANxps ETICS GF „АНГРО”
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Дюбели Дюбел за бетон „ Ейот 
България 
ЕООД и Ко 
К Д ”

Декларация за 
съответствие
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Дюбели за 
топлоизолация

Пластмасов Дюбел 
Пластмасов пирон за 
закрепване на 
топлоизолационни 
системи в бетон и 
зидарии

„ Ейот 
България 
ЕООД и Ко 
К Д ”

Декларация за
експлоатационни
показатели

Лепило за 
топлоизолация

Лепило-шпакловъчна 
смес за плочи от 
експандиран 
пенополистирен EPS

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за 
експлоатационни ^  
показатели

1

Лепилно- 
шпакловъчна смес

Лепилна смес за лепене 
на топлоизолационни 
плочи от EPS и XPS

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за
експлоатационни
показатели

Стъклотекстилна
армировъчна
мрежа

Стъклотекстилна 
мрежа за армиране на 
мазилки на циментова 
основа

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД WEBER

Декларация за
експлоатационни
показатели

Гипсова шпакловка Гипсова шпакловка за 
шпакловане на стени и 
тавани

„АНГРО”
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Сатен гипс За фино шпакловане на 
сухи помещения

„АНГРО”
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

PVC дограма, РУС 
рамки -  минимум 5- 
камерни;
стъклопакети -  
едно „бяло” и едно 
всесезонно стъкло

РУС дограма, РУС 
рам ки - 5-камерни;

„ВИАС”ЕООД СЕРТИФИКАТ BG- 
018/01/09

Ръбохранител Алуминиев ъгъл за 
шпакловка 2,5м

"АНГРО" ООД Декларация за 
съответствие

Варо-циментова
мазилка

Варо-циментова 
мазилка Т525

"АНГРО" ООД Технологична карта

Полимерна мазилка Полимерна мазилка ADP
688

"АНГРО" ООД Декларацир--' ~ ^ ^ за  
с ъ о т в е т с т ^ ^ ф /,
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Латекс Латекс Ангро Булмакс -  
боя с отлична белота и 
покривност

"АНГРО" ООД Декларация за 
съответствие

-е

Алкидна боя Алкидна боя „ Оргахим "АД СЕРТИФИКАТ

КОРОСТОП 
преобразувател на 
ръжда

Преобразувател на 
ръжда

„ Оргахим "АД Технически
характеристики

С

Саморазливна
замазка

Ангро Нивел 
Саморазливна замазка

"АНГРО" ООД Декларация за
експлоатационни
показатели

Варов разтвор Варов разтвор за мазане 
-G P

ЕТ „ Йотка 
Ганова-Мади
91 ”

Декларация за 
съответствие

Цимент Цимент "АНГРО" ООД СЕРТИФИКАТ

Скоба за олук Скоба за олук, скоба за 
восточна тръба

МГ „ Метал 
Трейд "ООД

Декларация за 
съответствие

Кабели Силови кабели с медни 
жила, изолация и 
обвивка от ПВХ за
U=0.6/lkV

"Елкабел "АД Сертификат за 
качество

Метални листове Метални листове за 
конструктивни и 
индустриални 
приложения

„ Технопанел "Е 
АД

Сертификат за 
одобрение

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 
съответните спецификации и стандарти.

2.2.. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

(Изложението следва да съдържа концепция и организация за изпълнение на 
инвестиционното проектиране, процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 
компетентните контролни органи, възможните рискове, които биха оказали влияние върху 
изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране и др.)

2.3. Технология за строителство



(Изложението следва да съдържа описание на технологията на строителство, 
технологичната последователност на строителните работи, обхват на работите и методи 
по отделните части)

Част „Архитектура”:

Част „Конструкции”:

Част „ВиК”:

Част „ОВ”:

Част „Електро”: \ у/

2.4. Управление на рисковете

(Изложението следва да съдържа аспекти на проявление и области на влияние на 
дефинираните от Възложителя рискове,степента на въздействието, мерки за 
недопускане/предотвратяване и управление на последиците от настъпилия риск)



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н О - С Т Р О И Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична ^  
община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност“, приета с ПМС №18/02.02.2015г. по обособена позиция №4: 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. Сирак Скитник” №9, бл.218, находящ се в 
гр.София, ж.к. „Гео Милев”, въведен в експлоатация през 1970г., състоящ се от 80 
апартамента, надземни етажи -  8 броя и полуподземен етаж -  1 брой. Общата 
разгъната застроена площ е 6 723,68 м2 включва изпълнение на инженеринг за 
въвеждане на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилна жилижна 
сграда на територията на гр. София, с цел изпълнение на инвестиционен проект по 
НПЕЕМЖС. Основните цели на проекта са:
• Осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните 
жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия
• Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни 
жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградите
• Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 
устойчиво развитие.
Вид на сградата: Като цяло сградата се състои от четири входа на осем етажа и 
сутерен, строена е през периода 1968 - 1970 г.
Категорията на строежа е 3 (трета) категория, съгласно чл.6, ал.З, буква „в”, т.2. от 
НАРЕДБА № 1от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Извършено е архитектурно заснемане с отразяване на всички промени през годините на 
експлоатация на жилищната сграда. Подробно са отразени събаряния на проектни 
стени и ново-иззидани стени, подмяна па дограми, затваряния на лоджии, поставяне на 
изолация по фасадите и др. Подробно са описани настилките и облицовките за всеки 
апартамент разположени в таблица на всеки чертеж.
Технически показатели по заснемане:
Обща РЗП - б 723,68 м2
Сградата е решена на осем етажа жилищни и полувкопаен етаж, сутерен.
Сградата има правоъголна форма, ориентиран в посоките Северозапад-Югоизток по 
дългата си ос . Блокът е свободно стоящ. Паркирането е решено в рамките на терена. 
Блокът е решен с четири входа, като общият брой на апартаментите в блока е 80. 
Апартаментите са типови . Във два вход ( А и Е) са развити по шеснадесет апартамента 
- по два на етаж (един четиристаен и един тристаен), а в другите два входа ( Б и В) по 
двадесет и четири апартамента - по три двустайни на етаж. Всякя секция има 
пътнически асансьор и сметопровод достъпни от междинната площатка на стълбищата.



Стълбищната клетка е двураменна с ширина 105 см на всяко рамо, като стъпалата 
имат следните параметри - Н -  16,1 cm , В- ЗОсш, за да се преодолее междуетажната 
височина от 2.90 cm.
Сутерените са полувкопани. Помещават складови помещения - мазе за всеки 
апартамент, технически помещения, абонатни станции и помещения за събиране на 
отпадъци.
Изискванията за естествено осветление на жилищната сграда са спазени и не са 
нарушени по време на нейната експлоатация .
При проектирането на сградата са спазени следните норми: температура и влажност на 
въздуха, защитата на строителната конструкция от агресивни въздействия и 
допустимото ниво на шума в отделните помещения.

Конструктивна система: Блока е изпълнен по система ЕПЖС - едропанелно 
жилищно строителство - сглобяеми многоетажни безскелетни жилищни сгради. 
Блокът е изграден от външни, вътрешни и преградни панели по номенклатура БС, като 
светлата височина е 2,70 см.

Фасадните панели са трислойни с дебелина 25 см. Неносещите преградни стени 
са изпълнени от панели с дебелина 10-8 см.
Фасада: Много собственици на апартаменти са топлоизолирали външните фасадни 
стени на апартаментите си. Положената структурна мазилка върху топлоизолацията е 
различна по структура и цвят и в комбинация със старата мазилка на сградата се 
получава неприемлив естетически вид на фасадите. В отделни участъци в стени по 
фасадите и цокъла се забелязва дефектирала и подкожушена мазилка и мита мозаечна 
бучарда. Забелязва се обрушена и частично опадала мазилка: под козирките на 
входовете, под терасите, вследствие на течове от покриви и отводняване на терасите.

Конструкцията на сутерена е монолитна -  стоманобетонна, вътрешни тухлени 
преградни стени.

Покривът е плосък, като отводняването е вътрешно: с воронки и вътрешни 
водосточни тръби, заустени в канализацията.
Правени са частичните поправки по покрива: на места е полагана хидроизолация, но по 
бордовете е старата разлепила се хидроизолация, ламаринените обшивки са стари и 
корозирали. Има следи от течове - подкоружена и опадала мазилка по стени и тавани на 
стълбищната площадка.
Външна мазилка - Фасадните панали са заводски обработени. На някои апартаменти е 
положена топлоизолация и различна структурна светла мазилка.
Цокълът на сградата - мита бучарда в тъмен цвят.
Дограма - някои собственици са сменили старите дървени дограми с нови PVC или 
алуминиеви профили, а останалата фасадна дограма е стара дървена слепена и метална. 
В общите части: входните врати са нови метални във вход Б; В; Г. Фасадната дограма 
на стълбищните клетки е нова PVC във вход Б, а в останалите входове - стара дървена 
слепена.
Осветителна инсталация

Осветлението в общите части на сградата входно фоайе, стълбища, стълбищни 
площадки, складовите помещения (мазета ), както и техническите помещения, се 
осъществява посредством лампи с нажежаема жичка ( ЛНЖ), монтирани в различни 
типове осветителни тела.
При всеки вход има външно фасадно осветление със сензорно управление.

Николай
/Управит!
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Слаботокови инсталации
Има изградена телефонна инсталация.За всеки апартамент е въведен телефонен излаз, 
магистрално захранен от първия до последния етаж с проводник ПВУ 2x1 mm2. 
Предвидено е място (в сутерена) за разполагане на съоръженията на доставчиците на 
телекомуникационни услуги. На всеки етаж са монтирани разпределителни кутии и 
съоръженията на интернет доставчици и кабелни оператори.

Звънчево-домофонна инсталация
Изградена е чрез домофонно табло на всеки вход и телефонна слушалка и звънец във 
всеки апартамент.

Мълниезащитна инсталация в настоящият момент е частично нарушена. 
Топлоизточник - Захранването с топлинна енергия е от Абопатната станция е с <£ 

параметри БАС 600/375 к\У. Абонатната станция е с пластинчати подгреватели за * 
отопление и топла вода, помпи, регулираща и измервателна апаратура. Топлинните 
разширения на инсталациите се поемат от затворени разширителни съдове, монтиран в 
абонатните станции. Абонатната станция е в добро състояние.
Отоплителна инсталация
Блока има изградена обща отоплителна инсталация за всички 
входове.Разпределителната мрежа е по система „Тихелман’’. Инсталациията е изградена 
от черни газови тръби, топлоизолирани със стъклена вата и азбестоциментова обмазка. 
Тръбите на хоризонталната разпределителна мрежа минават по тавана на сутеренния 
етаж през отделните входове.
Обезвъздушаването на отоплителната системата се извършва с помощта на 
обезвъздушителен кръг в подпокривното пространство.
Няма данни за аварии по отоплителната мрежа по информация от собствениците. 

Отоплителни тела
От проведените анкети с живущите и направения оглед, се установи че с течение на 
времето са настъпили големи промени и по отношение на отоплителните тела. Към 
момента на обследването, в сградата има различни видове отоплителни тела, а именно: 
панелни , чугунени и алуминиеви радиатори , а също така и „лири“ в баните. Всички 
отоплителни тела са монтирани открито в радиаторпи ниши или до стените. На всички 
отоплителни тела има монтирани вентили с термостатични глави.
В някои от апартамента радиаторите са свалени, тъй като не използват ТЕЦ за 
отопление. В общите части на сградата, радиаторите също са свалени.

Вентилация
Във всеки вход има изградени смукателни вентилационни инсталации на санитарните 
помещения, организирана на принципа на аерация. В сутерена са монтирани 
вентилационни решетки и въздуховоди от поцинкована ламарина до вертикалните 
клонове на вентилираните помещения. Изхвърлянето е над покрива на блока.
В санитарните помещения има монтирани осови вентилатори. В част от кухните има 
монтирани кухненски абсорбатори над готварските печки.

Битово горещо водоснабдяване
Във сградата има изградена инсталация за топла вода. Горещата вода за битови нуждид 
се обезпечава от пластинчатия топлообменни в абонатната станция.
Топлата и студената вода се отчитат разделно от индивидуални водомери при всеки 
абонат.
Категорията на строежа е 3 (трета) категория, съгласно чл.6, ал.З, буква ,.в”, т.2. от 
НАРЕДБА № 1от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

7
7
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Общи строителни характеристики

Застроена
площ

Разгъната
застроена

площ

Отопляема
площ

Отопляем 
обем бруто

Отопляем 
обем нето

т 2 т2 мг пГ ш3
683,22 6 002,60 5 706 16 547 13 237

Поръчката е с предмет инженеринг и се изпълнява на два отделни етапа - етап първи е 
изготвянето и съгласуването на инвестиционен проект във фаза работен, а етап втори е 
извършване на строителните работи и упражняване на авторски надзор.
• Работният проект следва да включва набор от допустимите по програмата 
дейности, като база за разработване на проектантските решения ще са двата вида 
обследвания: обследването за енергийна ефективност и паспорт на сградата.

II. ПРЕДВИДЕН ОСНОВЕН ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ЕНЕРЕИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ 
ПРОЕКТ. СЪЕЛАСНО ИЗГОТВЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ
Мярка за енепгоспестяване В1: Подмяна на съществуваща стара дограма. Мярката 
включва подмяна на старата дървена и метална дограма на жилищните етажи и 
сутерена с PVC петкамерна е двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с 
коефициент на топлопреминаване ^.<1.40 W/m2.
При приобщените балкони се подменя външната дограма. Предвижда се новата 
дограма да се монтира по цялата височина на усвоеното помещение (от пода до тавана), 
като плътните части се изпълняват от PVC термопанел. Възможно е и решение с 
иззиждане на подпрозоречния парапет.
Входните врати (вкл. и външната врата към абонатната) се подменят с AL дограма с 
коефициент на топлопреминаване ^_<2.00 W/m2K.
Мярка за енепгоспестяване В2: Топлинно изолиране на външни стени.Мярката
предвижда монтаж на топлоизолационна система експандиран пенополистирол EPS с 
дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводнос X <0.035W/mK по всички фасадни 
стени (до горния ръб на борда на покрива), както и тополоизолационна система по 
страници на прозорци тип EPS с дебелина 2 cm. По плътните части на усвоените тераси 
също се монтира топлоизолация.
Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1.38 W/m2K 
на U= 0.29 W/m2K . ((10% надвишава референтната стойност за външни стени 
граничещи с външен въздух).
Във връзка с осигуряване на безопасността при пожар и съгласно чл.Ю, ал.7 на Наредба 
7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради се предвижда изпълнение на ивици от 
топлинна изолация над или около отвори (прозорци или врати) по външните стени на 
сградата и хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата. 
Ивиците се изпълняват от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 и с 
коефициент на топлопроводност Х<0.060 W/mK и минимална плътност 100 kg/m 
съгласно проекти по част „Архитектура1', част „Енергийна ефективност“ и част 
„Пожарна безопасност“.



По стените на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи 
тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол XPS с дебелина 10 сш и с 
коеф. на топлопроводност >,<0.035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип 
„мозайка”).
Мярка за енергоспестяване ВЗ: Топлинно изолиране на покрив
Мярката предвижда полагане на топлоизолация екструдиран пенополистирол XPS с 
дебелина 12 cm с коефициент на топлопроводност ^.<0.035 W/mK върху покривната 
плоча (вкл. над стълбищната клетка и машинното помещение), както и защитна 
армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията и нова 
двуслойна битумна мембрана.
Коефициентът на топлопреминаване на плоския покрив без въздушен слой след 
изпълнение на ЕСМ става 0.26 W/m2K. За елементите граничещи с външен въздух 
(покривна плоча над 8 жилищен етаж и покривна плоча над машинно помещение), за 
които е предвидено полагане на топлинна изолация, коефициентът на 
топлопреминаване не надвишава с повече от 10% референтните стойности .
Покривите тип „тераса" над усвоените лоджии и балкони се предвижда да се 
топлоизолират от вътрешната страна с екструдиран пенополистирол - 12см с 
коефициент на топлопроводност X <0.035 W/mK в случаите, когато това е възможно - 
при наличие на плътен участък над остъкляването, при подмяна на остъкляването и при 
новоостъклените балкони.
Покривът задължително трябва да бъде ремонтиран едновременно с изпълнение на 
енергоспестяващите мерки.
Мярка за енергоспестяване В4: Топлинно изолиране на под
Мярката предвижда подът към външен въздух на усвоените тераси да се топлоизолира 
с експандиран пенополистирол EPS, с дебелина 12 cm и с коеф. на топлопроводност X 
<0.035 W/mK. Коефициентът на топлопреминаване на еркера след изпълнение на 
енергоспестяващите мерки става 0.26 W/m2K.

11.1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА 
НПЕЕМЖС
Техническият проект за изпълнение на строителството ще бъде изцяло съобразен със 
специфичните изисквания на програмата, като за постигане на стандартите за 
енергийна ефективност ще бъдат предвидени дейности в следните основни 
направления:
• Подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи 
конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни 
системи (продукти, материали и аксесоари);
• Повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и 
охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при 
трансформация на енергия в тези системи;
• Повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с 
потреблението на енергия от конвенционални източници;
Повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии 
вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми 
източници;



• Повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и 
регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за 
енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко 
жилище.

В процеса на проектиране ще се имат предвид допустимите дейности по Националната 
програма. Съгласно утвърдените от МС Методически указания допустими дейности за 
финансиране, които ще залегнат в техническият проект са:
• Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 
зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните 
жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото 
обследване;
• Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 
покрив, фасада, освежаване на стьлбищна клетка и др.)
• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност
По външните сградни ограждащи елементи:
• Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.)
• Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, 
подове и др.)
По системите за поддържане на микроклимата:
• Основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 
топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, 
вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
• Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 
източници за енергийните потребности на сградата;
• Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 
охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
• Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 
осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
• Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и 

изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
• Инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 
топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
• Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 
осветлението в общите части на жилищната сграда;
• Газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 
градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
• Мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

П.2 РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ
Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 
друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от А

м
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допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще да бъдат придружени 
с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 
дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на 
Общината/Район.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на 
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и 
системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните 
проекти ще се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 
4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на работните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшества от 
осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи ще се 
осигурят от Общината /района/ и ще се предоставят на Изпълнителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът на проектантите за 
разработване на работен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в 
изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с енергоспестяващи мерки 
(ЕСМ). Работният проект ще обхваща само задължителните мерки, предписани в 
изготвеното енергийно обследване за допустими дейности по „Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

С работния проект:
• ще се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща 
възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
• ще се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 
изпълнението на строителството;
• ще се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към 
строежите по чл. 169 от ЗУТ;
• ще се доказват постигнатите показатели по изискванията на техническите

Обхват на проектирането
Работният проект ще е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания, 
включително изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 
Изпълнителят ще представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРНА
❖  Обяснителна записка - ще пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в 
съответствие изходните данни и ще съдържа информация за необходимите строителни 
продукти с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и 
стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 
обработка, полагане и/или монтаж;
❖  Архитектурно заснемане (при необходимост).
❖  Разпределения - на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли в 
подходящ мащаб (Ml :50);

паспорти

Николай Николов 
вител/



♦♦♦ Характерни вертикални разрези на сградата - М 1:100;
❖  Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след 
изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение 
ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. 
Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще 
бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и 
общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече 
изпълнени по обекта ЕСМ.
♦♦♦ Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 
отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна 
клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма 
(прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, 
разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), 
сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към 
нормативите - в мащаб минимум М 1:20.
❖  Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, 
която ще съдържа:
❖  Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и 
габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 
разграничени остъклени и плътни части;
❖  Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за 
обекта;
❖  Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид 
прозорец, врата или витрина за обекта.
❖  Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се 
представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец,

врата или витрина за обекта.
❖  Растерът и отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със спецификата, 
експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.
За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 
обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 
спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на 
работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните 
типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност 
и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на 
самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и 
Количествено-стойностната сметки (КСС).
Част КОНСТРУКЦИИ - конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от 
промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, ако в техническото 
обследване са предписани задължителни мерки за изпълнение.
❖  Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно 
предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на 
сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на 
сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане 
строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
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❖  Конструктивен проект, ако е приложимо - графичен материал, статични и 
динамични изчисления.
❖  Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 
остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; 
Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят 
изпълнението на СМР.
❖  Статически изчисления и чертежи подписани и подпечатани от технически 
контрол по част конструктивна.
Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на 
електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите 
части, система за автоматично централизирано управление на осветлението в общите 
части на сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност
❖  Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) 
по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
стандарти;
❖  Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ВиК (ако е приложимо). 
Обяснителна записка 
Технически изчисления 
Графична част

Част ОВК (ако е приложимо).
❖  Обяснителна записка
❖  Технически изчисления
❖  Графична част

Част ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА (ако е приложимо) 
Отвеждането на повърхностните води извън основите на сградата.

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Да се изготви част „Енергийна ефективност“ в обем и съдържание, съгласно 
изискванията на Наредба №7/15.12.2004 г на МРРБ; изм. в ДВ бр. 85 от 2009 г.. бр.27 от 
2015 г. в сила от 15.07.2015г.
❖  Обяснителна записка
❖  Технически изчисления
❖  Графична част - архитектурно-конструктивни детайли и елементи за 
топлоизолация на ограждащите повърхности, с описание към всеки детайл на 
геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
(обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата
❖  Обяснителна записка
❖  Графична част
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Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.)
❖  Обяснителна записка
❖  Графична част

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с 
ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -
По части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено- 
стойностна сметка за видовете СМР.

11.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, ще включват:
- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от 
промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото 
обследване са предписани като задължителни;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, 
фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), ако са предписани в техническото 
обследване
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като 
задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на 
клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 
ефективност на сгради.
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на 
мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна 
ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да 
бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности ще отговарят на 

допустимите за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради.
В работния проект, за многофамилната жилищна сграда ще се предвидят продукти 
(материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на 
действащите в Република България нормативни актове. Продуктите ще имат оценено 
съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите 
изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за 
енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) ще са с 
технически характеристики, съответни на заложените в обследването за енергийна 
ефективност за всяка конкретна сграда.
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, 
се предвижда да бъде достатъчно за изпълнение на обновителните дейности по обекта. 
Изготвеният инвестиционен проект ще бъде съгласуван със сдружението на 
собствениците на съответната сграда.
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II.4 ПРОЦЕДУРИ ПО СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
Експертният екип на Изпълнителя ще осигури всички необходими съгласувания на 
проектната документация във фаза "Работен проект" с компетентните институции, 
органи и администрации, включително с всички експлоатационни дружества и 
органите на общинската и държавна администрация, необходими за одобряване на 
проектната документация и законосъобразно изпълнение на строителните и 
монтажните работи.
Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и подлежат на оценка 
на съответствието с основните изисквания към строежите. Оценката обхваща проверка 
за съответствието с:
• Предвижданията на подробния устройствен план;
• Правилата и нормативите за устройство на територията;
• Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 на ЗУТ;
• Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции 
и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
• Пожарна безопасност на строежа;
• Опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;
• Безопасно ползване на строежа;
• Опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на
строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и 
опазване на недвижимите паметници на културата;
• Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта;
• Строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 
изискванията за достъпна среда;
• Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
• Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
• Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
• Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 
нормативен акт, ако за обекта има такива;
• Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 
вида и големината на строежа са необходимо условие за
разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален 
закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
• Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 
строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 
последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 
съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;
• Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 
седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
Всички становища на експертите по отделните части на оценката се оформят в 
един Комплексен доклад, където се прави заключение, дали инвестиционният проект 
отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението
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му по реда на чл.145 от ЗУТ от главния архитект на общината /района/ и издаване на 
разрешение за строеж. Оценката за съответствие (комплексния доклад), ще бъде 
съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта. Докладът за 
оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от 
всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
Инвестиционните проекти ще се съгласуват и одобряват въз основа на представени:
• Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания 
към строежа;
• Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на 
населението за строежите от първа, втора и трета категория:
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към 
мрежите на техническата инфраструктура;
• Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината 
на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за 
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален 
закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове.

11.5 СТЪПКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ 
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ. ПОДХОДИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СДРУЖЕНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СЪГЛАСУВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ.
Основна отговорност за съгласуваност между отделните части на проекта е на 

главният проектант. Проектантите на отделните части ще съгласуват всяко свое 
решение предварително с главния проектант, който ще бъде наясно с общия ход на 
проектиране и развитието на останалите проектни части. Съгласуването на всяко 
решение предварително е предпоставка за едно безпроблемно решаване на 
проектантската задача качествено и съгласно приетите срокове.
Основен гарант за постигане на съответствие между отделните части на проекта, ще 
бъдат периодично провежданите срещи между проектантите на отделните части по 
време на проектирането. По същество осигуряването на съответствието е един процес 
на съвместна работа между главния проектант - като водеща фигура, и проектантите на 
отделните проектни части. Този процес по принцип преминава през следните етапи:
- Обсъждане на приетото от главния проектант техническо решение, в т. ч. избор на 
системата, основни изисквания, принципни схеми, натоварвания и др.;
- Технически консултации в процеса на проектирането и по-конкретно съгласуване в 
работен порядък преди изчерпването и оформянето на чертежите и записките;
- След съвместната дейност (проектиране + съгласуване) инвеститорът получава един 
качествен проект, който в оптимална степен отговаря на съществените изисквания на 
строежа.
Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Възложителя ежеседмично или в офиса на 
Изпълнителя или Надзора. При нужда ще се свикват други срещи. На редовните срещи 
трябва да присъстват следните страни:
• Възложител;
• Строителния надзор;
• Изпълнител -  проектантски екип;
• Представител на СС.



Като минимум дневният ред ще включва:
• Преглед на протоколите от минали срещи;
• Преглед хода на проектиране от края на последната среща;
• Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват приетия ход на 
проектиране;
• Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;
• Преработване на проектната документация /ако е необходимо/ и планиране хода 
на проектиране за следващия работен период;
• Други текущи въпроси.
В края на всяка среща ще бъде съставян протокол за коментираните въпроси и взетите 
решения, който протокол ще бъде завряван от всички присъстващи страни. 
Осигуряването на постоянна и надеждна комуникация между заинтересованите страни 
гарантира вникване в същността на взетите решения при изпълнение на проектантската 
задача от Изпълнителя, както и навременно установяване и отстраняване на всички 
възникнали проблеми и възражения.
Присъствието на представител на Сдружението на Собствениците на ежеседмичните 
срещи е основният подход за взаимодействие и съгласуване на конкретните проектни 
решения с крайния потребител, в лицето на живущите в сградата. По време на общите 
срещи, СС ще могат детайлно и задълбочено да се запознаят с изготвяните проекти още 
в процеса на проектиране и ще могат съответно да дадат своята оценка за приетите 
проектни решения. При констатиране на недоволство или несъгласие с дадено 
проектно решение, представено на срещата, Изпълнителя веднага ще вземе мерки за 
удовлетворяване на изискванията на собствениците и ще предложи съответно ново 
решение, удовлетворяващо тези изисквания. По този начин се минимизира 
възможността от негативни последствия, свързани със забава на съгласуването на 
инвестиционния проект със Сдружението на Собствениците, тъй като това съгласуване 
реално ще се изпълнява едновременно с процеса на проектиране.

II. 5.1 ОПИСАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И 
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените 
мерки за контрол и координация на изпълнението, участника осигурява качествено 
изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на 
договора.

Целта на методологията е да гарантира максимална ефективност на дейноститие 
и в най- пълна степен да осигури и удовлетвори изискванията за цялост на изпълнение 
на предмета на поръчката, като създаде необходимите условия за постигане на 
максимално високо качество на продукта.

Методологията, включваща методите и подходите, представлява начин на 
действие за практическо осъществяване на конкретна дейност. Използваните методи и 
подходи при изпълнение на инвестиционното проектиране са набор от утвърдени 
техники, които се прилагат успешно в практиката по изработването на инвестиционни 
проекти.

Николай Николов 
/Угюавител/



Подходът на Изпълнителя за изработване на инвестиционните проекти ще се 
основава на следните принципи:
• Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит 
и добри практики както от България, така и от други страни;
• Стриктно прилагане на съответното европейско и национално законодателство и 
подзаконови нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и 
строителство;
• Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на 
договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазване на всички 
изисквания към публичност, плащания, архив, др.
• Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент 
върху добри практики;
• Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.

II.5.2 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката 
Подготвителен етап:
Дейност 1 - Мобилизация на екипите
Дейност 2 - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните 
дейности, както и привеждането и в съответствие с действащите български норми за 
проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му.
Етап „Изпълнение”
Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно 
изискванията на Наредба № 4 от 2Е05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
Дейност 2 - Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни 

дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база и получаване на 
всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство - 
като резултат на тази дейност ще бъде издадено разрешително за строителство въз 
основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 152, ал. 1 и 2 от 
ЗУТ и законосъобразно започване на строителството, ключов момент в изпълнението 
на проекта.
Дейност 3 - Получаване на разрешение за строеж/дописване на издаденото разрешение 
за строеж със заповед или забележка от гл.архителкт на общината /района/, въз основа 
на одобрен технически инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, 
включително на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и 
законосъобразно започване на строителството - в следствие на горепосочените 
дойности, след представен доклад за съответвие, изготвен от Консултанта, 
сългасувателни писма и документи от ВиК дружеството, електроснабдителното 
дружество, пожарната служба и др. институции свързани с изпълнението на обекта, 
Възложителят ще издаде разрешително за строеж. Като резултат от това ще бъде 
възможно започване на строителния процес.



П.5.3 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЛЕДВАЩ ЕТАП ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;

Участникът има доказан опит при изпълнение на проекти към общински 
администрации, техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, 
включително доброто познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби 
и правилници, както и изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и 
узаконяване на подобен вид обекти. Разполагаме с достатъчен брой специалисти с 
доказан опит и квалификация, за да приемем, че вероятността за забавяне вследствие на 
неподготвеност от страна на проектантския екип е незначителна.

При изпълнение на дейностите по проекта ще се спазва стриктно заложените 
срокове за изпълнение на поръчката.

П.5.3.1 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ ПОРАДИ НЕУТОЧНЕНИ 
РЕШЕНИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

• При изпълнение на дейностите по проекта:
• Ще се провеждат ежеседмични съгласувателни срещи между проектантите
• Водещия проектант ще следи за изпълнението на дейностите по проекта и 
спазването на графика
• Ще се провеждат съгласувателни срещи с Възложителя
• Ще се спазва стриктно изготвения План- график за изпълнение на поръчката.

КОМУНИКАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ЕКИПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
И ТОЗИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Връзките на взаимодействие и субординация между субектите в проекта и 
Възложителя:

Интернет комуникация и координация - осъществява се в реално време чрез 
непрекъснат достъп до интернет. Споделяне на изготвеното проектно съдържание в 
"Облачна среда". Осигуряване на достъп до изготвената по време на проектиране 
информация за всеки член на проектантския екип, а също така и за представител/и на 
Възложителя.

GSM комуникация и координация- осъществява се при необходимост от 
решаване на внезапно възникнал проблем, при ежедневната координация на екипите 
или за верификация на данни и събития.

Комуникация и координация чрез документи на хартиен носител -
използват се когато е необходимо да се удостовери истинноста на документа чрез 
личен подпис и печат или когато електронните документи са трудно приложими. 
Документите на хартиен носител са декларации, формуляри, изготвена техническа 
документация и др.

Лична комуникация и координация - използва се при оперативните срещи 
между участниците в проекта. Ежеседмично се провеждат оперативни срещи между 
проектантите, на които се извършва съгласуване на изготвените за дадения етап



проекти. Съвместно се решават възникнали проблеми, взимат се творчески решения.' 
Взетите решения се докладват на лично на Възложителя когато взетото решение 
изисква персонално- лично разяснение.

II. 5.3.2 ПРЕОДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯ/ ЗАКЪСНЕНИЯ ПРИ 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ 
ОРГАНИ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Участникът има доказан опит при изпълнение на проекти към общински 
администрации, техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, 
включително доброто познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби 
и правилници, както и изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и 
узаконяване на подобен вид обекти.

Преди започване на изпълнението проекта изпълнителят ще състави подробен списък 
за необходимите съгласувания издаване на разрешения и др., изисквани от 
нормативната уредба.

Идентифицирани субекти за съгласуване на проектната документация: Община 
Слатина, РДНСК, ДИСК, СУПБЗН, РИОСВ, Агенция по геодезия, картография и 
кадастър, ЧЕЗ Разпределение България" АД, „ВиК" дружество, БТК ЕАД.
Проектанта ще следи за съгласуванията и разрешенията и при необходимост ще окаже 
помощ при възникване въпроси или необходимостта от допълнителна информация.

II.5.3.3 СЪОБРАЗЯВАНЕ С НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАКТО И ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ ЗА ВЪЗНИКВАЩИ 
СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО БИХА ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ.

При изпълнението на договора за обществена поръчка ще бъдат спазени 
договорните условия, както и разпоредбите на всички нормативни документи и 
подзаконови актове на националното и европейско законодателство.

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на 
задачата- предмет на настоящата поръчка, същите ще бъдат своевременно съобразени и 
отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

Специалистите включени в колектива са с голям опит при изпълнението на 
аналогични проекти и своевременно реагират при настъпване на изменение на 
действащата нормативната уредба.

АВТОРСКИ НАДЗОР

При изпълнение на поръчката предвиждаме да упражняваме авторски надзор, 
при всяко повикване от страна на Възложителя по телефон и имейл в срока, посочен от 
него, като не възпрепятства изпълнението на СМР.

Авторският надзор ще се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, 
касаещи проектирането и изпълнението на строителството - Закон за устройство на 
територията и подзаконовите нормативни актове към него.

Николай Николов



За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, проектантите изпълняващи 
авторският надзор следва ще дават незабавно компетентни решения и ще оказват 
техническа помощ, в срокове посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ, 
КОИТО БИХА ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ (ПРОЦЕСИ)
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да 
не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени 
параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, 
надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др. Тези процеси са 
следните:
• определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които 
могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;
• идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, 
характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи 
промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;
• качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на 
идентифицираните рискови променливи;
• количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на 
извършения качествен анализ;
• оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното 
осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет - 
тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния 
проект;
• свързано с изчислената ефективност на проекта — конкретен количествен 
измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при 
другите видове ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на 
риска се извършва чрез качествени измерители.

III. 1 МЕТОДИКА ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКА
Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, 
описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според 
евентуалното им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един 
от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към 
справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. 
Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на 
риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията 
чрез съответни методи и инструменти. Методиката, предложена в настоящето 
изследване, се състои от следните стъпки:
• Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)
• Оценка на значимостта на риска
• Оценка на вероятността от настъпване на риска
• Съставяне на матрица на рисковете.

III. 1.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЯТА ИМ



Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свърза 
рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за 
оценяването на рисковете в матрица на риска.

При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се използва 
категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта. 
Съответните категории рискове могат да бъдат: рискове на проектирането и 
планирането (напр. промяна на проекта, изискана от възложителя); рискове на 
строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на 
изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за 
изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); рискове за приходите 
(промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, промени в 
цените);рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на възложителя); 
технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна) и т.н. 
Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на 
проекта и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е 
итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по 
проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните 
заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран 
даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

III. 1.2 ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА РИСКОВЕТЕ

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено 
последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е 
отчетен при формирането на основните разходи.
За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в 
съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, 
пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите. 
Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или 
повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и 
преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден 
риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.
Оценка на вероятността от настъпване на риска
Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от 
възникването му. Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по 
смислен и прозрачен начин не е лесна задача, особено когато няма налична база данни 
за подобни проекти. Затова допусканите параметри и процедурите, които ще се следват 
при оценяване на възможностите, трябва да бъдат логични и добре документирани. 
Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на вероятността от 
настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често 
срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен).
Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по 
вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се 
допусне спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска.

III. 1.3 МАТРИЦА НА РИСКА
Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички 
фази проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до
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благоприятни и неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на 
рисковете по отношение вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на 
рисковете се съставят диапазони., формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. 
Възможно е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и 
неблагоприятните рискове или за първите да се ранкират по-нисък клас индекси, 
защото те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение с 
неблагоприятните рискове.
На база създадената матрица на рисковете всеки експерт дава оценка на съответния 
риск, след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се 
класират приоритетните 
рискове.

III. 1.4 МЕРКИ ЗА ПОЕМАНЕ НА РИСК

Когато изпълнението на проекта се реализира в рамките на одобрения план не са 
необходими коригиращи действия. В случай на несъответствие между фактическото 
изпълнение и планираното е необходимо предприемане на коригиращи действия. 
Коригиращите мерки които трябва да се предприемат е задължително да бъдат 
известни на етап планиране. Мерките за поемане на риск се свеждат до:
1.4.1 Осигуряване на допълнителни парични средства от съществуващите финансови 
източници: собствен бюджет, бюджет на по-висша инстанция, банки и др. за 
компенсиране на възникналите парични нужди.
1.4.2 Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация) за 
компенсиране на времевото изоставане.

111.2 МОНИТОРИНЕ И КОНТРОЛ
Всеки един от рисковете е насочен към експерта, който носи отговорност за определяне 
на подходяща стратегия за наблюдение на риска на текущата база. Уверени 
сме, че този експерт осъзнава и отговаря за специфичните рискове. Допълнително за 
всеки един риск са идентифицирани една или няколко смекчаващи мерки.
В повечето случаи активната стратегия е задължителна, за да намали вероятността от 
възникване на риск и за справяне с възможното въздействие. От съществено значение е 
определяне на ясни и реалистични дати за постигане намаляване на риска.

Ш.З ЕСКАЛАЦИЯ
Всеки риск се оценява като с потенциално значително отражение върху проекта. Рискът 
се увеличава, когато необходимите действия са закъснели. Пътят за повишаването 
зависи от структурата на проекта за управление и може да включва проект или 
програма, инвеститор на проекта.

III.4 ПОДОБРЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
Правилното управление на риска увеличава възможността за успех на проекта като 
намаляват вероятността за негативно влияние върху проекта. Чрез проактивно 
идентифициране и подготовка за потенциални проблеми през целия жизнен цикъл на 
проекта, екипът ни ще бъде подготвен за предизвикателствата, които могат да 
възникнат и може да намалим и контролираме шанса за потенциални заплахи.
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III.5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ HA МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ / ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
Ние идентифицираме следните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи 
влияние върху изпълнението на договора и изготвя предложение за намаляване на 
влиянието на рисковете или ограничаването им, както следва:

III.6 ОРГАНИЗАЦИОННИ РИСКОВЕ
Рисковите обстоятелства за проявлението на тези рискове са свързани с редица 

фактори и причини от субективен характер, които допринасят за несвоевременно или 
нерационално и неоптимално организиране, структуриране и стартиране на процеса на 
установяване на техническите характеристики и при проектирането за сградата. Тези 
рискове обаче могат да се проявят и в последствие, при положение, че с течение на 
времето процеса на работа се разстройва и дебалансира.

Ш.6.1 РИСКОВИ ФАКТОРИ И ПРИЧИНИ

Рисковите обстоятелства и причини за настъпването на организационните рискове са 
различни. Разграничаването на рисковите причини на вътрешни и външни има 
значение при идентифицирането на рисковите обстоятелства, оценката и управлението 
на риска.
В случая, те могат да бъдат:
Вътрешни, породени от рискови обстоятелства (предпоставки и фактори) произтичащи 
най- общо от поведението на ръководният персонал.
С оглед на системния подход и прегледността, целесъобразно е вътрешните 
предпоставки и причини да се разграничат в по- експлицитни подгрупи. 

Организационни фактори и причини при извършване на проектирането :
1 закъснение на получаване на изходни данни за сградата;
2 закъснение при допълване на данните за сградата;
3 несвоевременно осигуряване на възможност за извършване на заснемания по

Външни причини. Тези причини се пораждат извън Изпълнителя, в заобикаля-щата го 
среда, но се пренасят в предприятието на изпълнителя и дават отражение върху целия 
процес.
Основни причини за настъпването на риска могат да се окажат:

сградата;
4 пренебрегване контрола върху състоянието и динамиката на работният процес; 
Рискови фактори и причини, свързани с ръководният персонал:
5 ниска степен или липса на организираност;
6 пропуски и грешки в плановата и инженерната дейност;
7 липса и недостатъци в координирането на процеса;
8 занижен или липсващ контрол върху качеството;
9 проблеми с персонала и кадровото осигуряване;
10 проблеми в снабдяването (уреди, консумативи, превозни средства);
11 обективни и субективни форс- мажорни обстоятелства;
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12 Поведение на основните участници в инвестиционният процес, наложени 
ограничения, забрани и санкции от страна на контролни и законодателни органи 
(държавни, обществени, юридически и пр.)
13 неидентифицирана собственост;
14 съдебни спорове и процедури;
15 личностният фактор със своите качества и интуитивност.

Организационните рискове нямат ясно изразен (формален и осезаем) профил на
конкретно явление, както другите опасности (напр. пожарът, наводнението, 
земетресението и пр); те се проявяват в резултат на поведението (действия или 
бездействия) на субективния фактор като синтез между рисковите обстоятелства 
(причините) и произтичащите от тях последици.
Така подчертаната най-съществена особеност на организационните рискове не 
омаловажава другите характеристики. Те запазват съответната си значимост и дават 
съответно отражение върху цялостната дейност и третирането на риска. По-конкретно 
вниманието следва да се фокусира върху това, че организационните рискове:
16 могат да възникнат в резултат на субективни (вътрешни) и обективни (външни) 
причини;
17 са присъщи и оказват въздействие още преди стартирането на стопанската 
инициатива и впоследствие върху всички фази на бизнес-процеса;
18 могат да бъдат явни и латентни; понякога те са неосезателни или 
труднодоловими;
19 проявяват се чрез други конкретни явления;
■ трудно се разграничават от други ефекти
■ имат динамичен и верижен характер, който се проявява чрез метаморфозата 
(трансформирането от един в друг вид) на риска: “организационен риск - структурен 
риск - системен риск - функционален риск - стопански риск”;
■ чрез трансформацията водят до кумулиране (натрупване, засилване) на ефекта и 
последиците от рисковете;
■ са подвластни на Изпълнителя и се поддават на управление и почти пълно 
елиминиране.

Организационните рискове не нанасят преки материални щети, а само са 
предпоставка за нереализиран доход, пропуск на печалба, изгоди и пр. и стават причина 
за настъпване на загуби.
Рискове по време на изпълнение на договора:
Рискови фактори и причини

За разлика от организационните, рискове по време на изпълнение на договора са 
обусловени от широка гама рискови обстоятелства от обективен и субективен характер. 
Голямото разнообразие на тези обстоятелства и с цел внасянето на по-вече яснота, 
налага те да бъдат анализирани по групи.
Обективни рискови фактори
Тази група обхваща по-голямата част от рисковите обстоятелства. Това са конкретни за 
всяко явление (риск) рискови предпоставки, условия, фактори и причини, независещи 
от поведението и волята на Изпълнителя. Към тази подгрупа могат да бъдат отнесени 
следните рискови обстоятелства:
■ природни сили и явления;
■ форсмажорни и пазарни сили;
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■ действия на субекти от външната среда;
■ стопанската конюнктура;
■ технологическият прогрес; г
■ други.
■ Субективни рискови обстоятелства: към тях се отнасят рисковите фактори , 
свързани с поведението и действията на персонала на изпълнителя. Те могат да бъдат:
■ персонални действия;
■ груба субективна небрежност и безотговорност;
■ професионални грешки;
■ злонамерени действия на вътрешни и външни лица;
■ некомпетентност и слаба квалификация;
■ други.
Технико-технологически рискови фактори
Към тази подгрупа се отнасят факторите, свързани с технико-икономическите 
параметри на техниката и технологии, както и с текущото състояние на активите на 
изпълнителя. По-конкретно, това са:
■ амортизирана техника и оборудване;
■ излишък или дефицит на капацитет персонал и/или механизация;
■ некачествени дейности;
■ дефицит на материали и или инструменти за работа;
■ повреди на оборудване при при изпълняване на заснеманията и пр.;
■ смяна на материалните ресурси със заместители;
Техногенните рискови фактори най-често стават причина за следните по-типични 
рискове:
■ пожар, експлозии, счупване на оборудване и пр. аварии;
■ прекъсване на работата;
■ влошаване на качеството на продукцията;
■ злополуки и др.
■ Последици
Осъществяването на Рискове по време на изпълнение на договора е свързано само с 
материални и нематериални загуби (вреди), които са:
Преки щети и загуби, които настъпват веднага по време на развитието на
риска; те засягат директно икономическите интереси на Изпълнителя; към преките
щети се отнасят такива като:
■ щети на ДМА и КМА;
■ щети нанесени на външни лица;
■ инвалидизация или смърт на работници и служители;
■ неизпълнение на плана и линейният график;
■ неизпълнение на договорни отношения.

III.6.2 СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ЗА ПРОЕКТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
Рискът е основен фактор в управлението на един инвестиционен проект. Като понятие, 
риска следва да се разглежда като вероятност за настъпване на загуба, възможност за 
реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в резултат 
на сбъдване на бъдещо, непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува 
тогава, когато бъдещето е неизвестно, което само по себе си налага разработването на 
стратегии и подходи за превенцията му и елиминиране на последиците му.



Анализът и оценката на рисковете е процес, при който те се анализират с цел да се 
определи вероятността те да се сбъднат и се изследват евентуалните последиците върху 
проекта. Целта е да се постави количествена оценка на всеки риск на база, на която те 
да бъдат подредени по степента на влияние върху успешната реализация на 
инвестиционния проект (за целите на модифицирането им). Тук обаче трябва да се 
вземе предвид факта, че конкретния момент на настъпване на риска има значение върху 
последиците, които ще окаже. Използвайки тези два показателя се въвежда т.нар. 
матрица за оценка на степента на риска.
Оценката, която се получава като резултат от тези два показателя се нарича влияние на 
риска. Съществуват два подхода за оценяването на рисковете: отгоре-надолу и отдолу- 
нагоре.
При подхода отгоре-надолу се разработва списък на потенциалните рискови фактори. 
Оценката е на база предишен опит. Стремежът е да се определят потенциалните връзки 
между отделните рискове, моментите на тяхното настъпване и възможните последици. 
Това дава възможност да се вземат предварителни действия, за да се предотврати или 
намали влиянието на риска.
При подхода отдолу-нагоре рисковете се анализират детайлно на най-ниското ниво. 
Оценяват се алтернативните критични пътища и се изчисляват времетраенето и 
продължителността, с цел да се осигури възможност на ръководителите да заложат 
буфери, с помощта на които биха посрещнали негативните последици от реализирането 
на рискове. На практика този подход предполага невъзможност на ръководителя да 
предвиди риска и да предприеме превантивни управленски действия за избягването му. 
Управлението на риска играе основна роля при ръководството на проекти, често то 
намира място при съставянето на бизнес планове и други нови начинания.
Формално, управлението на риска е процес, при който се изследва, анализира и 
проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативния 
ефект от евентуалното им настъпване или пък да се предостави възможност за 
възползване от тяхното настъпване. Управлението на риска има за цел да бъде 
проактивен - да работи с вредите/възможностите много преди те да станат реалност.

III.7 ОСНОВНИ ГРУПИ РИСКОВЕ ЗА ПРОЕКТА
Четирите основни групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 
договора и от чието предотвратяване зависи успешното изпълнение на проекта са:
- Времеви рискове
❖  Закъснение началото на започване на работите;
❖  Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
❖  Риск от закъснение за окончателно приключване на проекта и неговото 
предаване.
- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
проекта
- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя.

Трудности при изпълнението на проекта/обекта, продиктувани от спецификата му 
и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.
Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните 
рискове по проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да 
повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена 
стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения с1
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• Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на 
вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална 
степен вероятността за отрицателно влияние върху изпълнението на договора.
За рискове, които са били идентифицирани в предишни проекти са разработени 
стратегии за управление на риска.
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да 
не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с 
инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, 
надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.).
Оценката на риска се преразглежда, когато настъпят промени, които могат да окажат 
влияние върху риска:

• Настъпили промени в нормативната уредба на страната;
• Икономическата ситуация в страната;
• Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на 
местно ниво;
• Изменение в инвестиционните намерения;
• Съществена промяна в проекта;
• Промяна в технологията на изпълнение;
• Фактори, свързани с екологията, културата, историята;
• При злополуки, аварии, бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

III.8 КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, 
чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните 
характеристики на проекта:
Цел;
Обхват;
Срок;
Бюджет;

Качество;
Съответствие с изискванията на възложителя;

За количествена оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 
риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на риска (HP).

Никох
/У правител^^КЬ/^о^



ВЕРОЯТНОСТ за нанасяне на ВРЕДА (В)

Вероятност Описание на ситуацията Оценка

Невъзможна Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова събитие 
не се е сбъдвало в организацията или в сродни организации 
и се счита, че практически е невъзможно

~ 0“

Малко възможна Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни 
взаимно свързани фактори, поради извършване на 
определена дейност, която се осъществява един път на ден 
ще се осъществи един път в периода 1 до 6 мес.

I

Възможна Възможно е събитието да се случи при извършване на 
ежедневната трудова дейност, която се осъществява един 
път на ден.

Висока степен на 
възможна

Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, 
при извършване на ежедневната дейност

3

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА (Т)

Т ежест Описание на вредата Оценка

Малка Незначителна, без последици

Средна У мерена - има последици във времето

Средно висока Сериозна - налага се да се вземат спешни мерки ~~т~

Висока Опасна

Фатална Катастрофална 5

HP - Ниво на Риска НР=В*Т
Резултат Оценка

1!XX нищожна

Н Р=2 незначителна

Н Р ^З средна

Н¥>4 значима

III.9 ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ ЗА НЕНАВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОЕОВОРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МЕРКИ ЗА 
ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ.

Николай Николов
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При анализирането на настоящия проект е използван метода на експертна оценка на 
риска. Изхождайки от тръжната документация и вземайки в предвид инвестиционните 
намерения на Възложителя и неговите възможности за финансиране, ние преценихме, 
че по време на изпълнение на Договора е възможна появата на разгледаните, 
персонифицирани по-долу рискове, които имат значение за стойността на проекта и 
неговата реализация.
Административни рискове
Необходимостта да се извадят документи /разрешителни за обекта;
Участникът има доказан опит при изпълнение на проекти към общински 
администрации, техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, 
включително доброто познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби 
и правилници, както и изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и 
узаконяване на подобен вид обекти. Разполагаме е достатъчен брой специалисти с 
доказан опит и квалификация, за да приемем, че тежестта на риска при този етап е 
незначителна (без последици),____________________________________________________
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№ Риск Вероятност
(В)

Тежест на 
вредата(Т)

Оценка на 
риска (HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Несвоевременно отчитане на настъпили 
промени в нормативната уредба в областта 
на обследването на техническите 
характеристики и енергийната 
ефективност на сграда, които са от 
значение към осъществяваните 
консултантски услуги по време на 
изпълнение на договора

0 1 0 нищожна

2 Не добра комуникация и координация между 
екипа на възложителя и този на изпълнителя - 
консултант, предоставящ специфичните услуги

0 1 0 нищожна

3 Забавяне изпълнението на част от дейностите 
или некачествено изпълнение

0 1 0 нищожна

4 Неправилно и неефективно разпределяне на 
ресурсите и отговорностите при изпълнението 
на договора

0 1 —о- нищожна

5 Неинформиране на възложителя за всички 
потенциални проблеми, които биха могли да 
възникнат в хода на изпълнение на дейностите

1 нищожна

5 Недостатъчно съдействие при изпълнение на 
част от задачите по договора от страна на 
собствениците на сградата, подлежаща на 
обследване

0 1 ~ 1 Г ~ нищожна

7 Забава при вземане на решения, ключови за 
изпълнението на поръчката, бездействие от 
страна на Изпълнителя

0 1 0 нищожна



8 Издаване на разрешение за достъп, разрешение 
за оглед и заснемане на жилището

0 0

—

нищожна

9 Изготвяне и съгласуване на план за временна 
организация на графика за достъп до отделните 
жилища на собствениците

—<Г~ ~ ^ г ~ нищожна

10 Изготвяне на ПБЗ и съгласуване 0 1 0 нищожна

11 Неуредени трудови правоотношения на 
работодателя с работника

0 1 0 нищожна

12 Риск от злонамерен и неправомерен достъп до 
частната собственост

0 “ Г " 0 нищожна

13 Риск от предявяване на иск за извършена 
кражба от експертите по време на заснемането 
на отделните жилища

0 1 0 нищожна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да

2 Комуникация с изпълнителя на дейността да

3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството да

4 Централизирано събиране на данните за консумация на енергия да

5 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Николай Николов



III. 10 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

1 Информираността за предстоящи промени в нормативната база ще бъде максимализирана и 
управляема своевременно.

2 Активна комуникация и предварително запознаване на Възложителя с критичните моменти по 
проекта и съгласуване на съвмесните дейности по превенция (при необходимост).

3 Четиристепенна вътрешно фирмена система за контрол превенция на рисковете. Извършва се 
контрол на параметри на дейнстите и характеристики на крайния продукт:

Входящ контрол на изходните данни и документи;
Самоконтрол на конкретната работа;
Операционен контрол;
Приемателен контрол;
Краен контрол;

При подготовката и изпълнението на дейностите стремежът на фирмата е да създава висококачествен 
краен продукт при гарантиран срок на изпълнение, отговарящ на изискванията на възложителя.

4 Реорганизиране на задачите и експертите и възможност за използване на допълнителен ресурс.

5 Непрекъснат достъп до системата за управление на проекти за осъществяване на информираност и 
контрол в реално време от страна на Възложителя.

6 Йерархична структура на взимане на решения и контрол, която оторизира екперт на по- ниско ниво 
да вземе решение при извънредност на обстоятелствата.

8 Своевременно придвижване на всички документи.

9 Стриктно спазване на Нормативната уредба на РБ по време на изпълнение на изготвяне на проекта.

10 Система за вътрешен мониторинг и контрол на изпълняваните дейности.

III. 10Л РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СРОКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Благодарение на професионалния опит на нашите проектанти и на богатата 
история на дружеството, свързана с изпълнението на отговорни проекти към различни 
общини и институции в Република България, след подписване на договор за 
изпълнение, ще изготвим вътрешен график за изпълнението с предвидени всички 
възможни рискове при изпълнение на проекта. Предложения от нас срок е реален и 
съобразен с нашите технически възможности.

Николай Н



КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност

(В)

Т ежест 
на

вредата
(Т)

Оценк
а

на
риска

Ниво / 
степен на 

риска

1 Риск от забавяне вследствие забавяне разрешение за 
достъп до всички помещения в обекта

2 1 2 незначителна

2 Забавяне вследствие метеорологични условия; 1 1 1 нищожна

3 Забавяне вследствие забавяне на доставки на 
консумативи, материали и др.

2 1 2 незначителна

4 Забавяне вследствие на инцидент при трудова 
злополука

2 1 2 незначителна

5 Забавяне, причинено от промяна в проекта 1 1 1 нищожна

6 Забавяне, причинено от промяна в инвестиционните 
намерения

1 1 1 нищожна

7 Забава, причинена от забавяне на финансиране по 
проекта

2 1 2 незначителна

8 Забавяне на срока по административни причини - 
забавяне на разрешителни- задължение на 
Възложителя, забавяне свикване на експертен съвет за 
разглеждане на проекта, забавяне на подписване на 
приемо- предавателни протоколи и др.

2 1 2 незначителна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да

2 Комуникация с изпълнителя на дейността да

3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството да

4 Анализ на календарния график за обекта да

5 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти да

6 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Николов



1 В случай на забава по каквито и да е причини ще се премине към удължаване работното време на 
проектантите

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват от квалифицирани проектанти, с голям опит, с 
което се намалява времето по изпълнение и отстраняване на забележки до минимум.

Участникът разполага с добра финансова история, с което се намалява риска от забавяне, вследствие 
ненавременни плащания към служители, плащания на различни такси, които също могат да се отразят 
върху срока за изпълнение.

4 В случай на забава имаме ресурси да обезпечим евентуална промяна в графика, изискваща 
включването на допълнително оборудване и проектанти.

5 В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (пресичане на комуникации, генериране на 
напрежение между ръководството на училището и общината), Участникът разполага с правоспособни 
лица по специалностите, които благодарение на опита си могат да предложат решение във 
възникналата ситуация, с което да се ограничи риска от забавяне на графика до минимум.

III. 10.2 РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЦЕНАТА

Участникът гарантира, че ценовото предложение е изготвено, като са съобразени 
всички рискове от евентуална промяна на цените на услугите и експертите, оборудване 
и ремонт, материали, суровини и консумативи и промяна на единичните анализни цени 
по време на изпълнение на договора няма да има.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№ Риск Вероятност
(В)

Тежест на 
вредата (Т)

Оценка на 
риска (HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Промяна на икономическата обстановка в 
страната - срив наикономиката, 
хиперинфлация, рецесия и др.

1 1 1 нищожна

2 Промяна на цените на основните суровини с 
повече от 15%

2 1 2 незначителна

3 Увеличение на цените на горивата с повече от 
15%

I 1 1 нищожна

4~~ Увеличение на цените на тока/газа с повече от 
15%

2 1 2 незначителна

5 Увеличение на разходите за командировки, 
застраховки и административни такси с повече 
от 15%

1 ~ Т ~ 1 нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения Да

2------ Комуникация с изпълнителя на дейността Да

3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството

'СД



4 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти Да

5 Анализ на ситуацията на пазара към момента на изпълнение Да

5 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации Да

Мерки за преодоляване на рисковете

Т Дългогодишната работа и сключени договори с нашите партньори гарантират, че цените по време на 
срока на изпълнение на дейностите по проекта ще останат непроменени.

2
Добрите финансови резултати на дружеството гарантират, че при промяна в икономическата ситуация в 
страната има възможност да бъдат закупени оборудване и консумативи авансово, така че да не се повлияе 
крайната цена на продукта. В допълнение имаме и традиционна добри отношения със сервизното 
обслужване на оборудването, които допълнително ни дава сигурност, че ще изпълним дейностите в срок.

3 Абсолютно е недопустимо и не се предвижда при съществена промяна на доставната цена на основни 
консумативи, оборудване и материали те да бъдат подменени с по-евтини за сметка на качеството.

III. 10.3 РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Качеството на изпълнените видове дейности е от съществено значение за 
дълготрайната и безаварийна експлоатация на обекта

м

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№ Риск Вероятност

(В)

Тежест на 
вредата(Т)

Оценка
на
риска (HP)

Ниво/ 
степен на 
риска

1 Некачествено изпълнени дейности, 
вследствие на не добре обучен или 
неквалифициран персонал

2 1 2 незначителна

~2 Некачествено изпълнени дейности, 
вследствие на лошо оборудване/ техника

2 1 2 незначителна

3 Некачествено изпълнени дейности, 
вследствие на лоши метеорологични

2 1 2 незначителна

4 Некачествено изпълнени
дейности, вследствие на лошо управление

1 1 1 нищожна

5 Некачествено изпълнени дейности, 
вследствие на недобре подбрана или грешна 
технология при изпълнение на 
проектантската задача

2 1 2 незначителна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността да
3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството да
4 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти

Ц  о у  / /  _

/  Л
(  \ \  *г/ /

да

1



Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Мерки за преодоляване на рисковете

1 Участникът има вътрешно- фирмена четиристепенна система за управление на качеството и 
превенция на рисковете. Допълнително участникът разполага с единна софтуерна система за работа 
и споделяне на информацията между проектантите

Стриктно да се следи всички предписани енергоспестяващи и конструктивни мерки по обекта да 
отговарят на изискванията на българските стандарти за качество.

3 Експертите на участника задължително са квалифицирани да изпълняват съответният вид дейности, 
имат нужните документи удостоверения/ертификати/дипломи, които се изискват при изготвяне на 
проекта. Стриктно се спазва йерархичната структура на обекта и изпълнението на всеки един вид 
под дейност се проверява, преди да бъде приет и предаден готовият продукт на Възложителя.

III. 10.4 РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ

Политиката на участникът е ориентирана изключително към спазване на заложените в 
българското законодателство нормативи, свързани с опазване на околната среда.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№ Риск Вероятност

(В)

Тежест на 
вредата (Т)

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво/ 
степен на 

риска

1 Риск от замърсяване вследствие на заснемане 
на сградата

1 1 1 нищожна

2 Риск от нарушаване на екоравновесието, 
вследствие изпълнение на дейностите 
предвидени в проекта

1 1 1 нищожна

3 Риск от замърсяване на околните 
пространства при изпълнение дейностите 
предвидени в проекта

1 1 1 нищожна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да
2 Комуникация между изпълнителите на отделните проектни части да
3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството да
4 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти да
5 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Мерки за преодоляване на рисковете

1 Използваното оборудване отговаря на одобрените технически норми и е изрядно поддържано

2 За да се предотврати разпръсването и разнасянето на отпадъци се предвижда те да бъдат събирани и 
изхвърляни в контейнери за битови отпадъци към съответната сграда.

ЪЧ
ПГ



III. 10.5 РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

За безопасната работа по време на изпълнението на проекта ще се следи и за спазване 
на инструкциите за безопасност, изправност на помощните средства, оборудването, 
екипирането на специалистите с лични предпазни средства._________________________
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Риск Вероятност

(В)

Тежест на 
вредата(Т)

Оценка на 
риска (HP)

Ниво / 
степен 

на риска

1 Риск от поражения от електрически ток 2 1 2 незначителна

2 Риск от високи нива на лъчение и др. 1 1 1 незначителна

3 Риск от неправилно стъпване и удряне 1 1 1 незначителна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да

2 Комуникация с изпълнителя на дейността да

3 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството да

4 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти да

5 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Мерки за преодоляване на рисковете

1 Участникът ще следи, контролира и подобрява безопасните и здравословни условия на труд по време 
на изпълнение на своите задължения по проекта.

2 Всички служители задължително се инструктират за безопасна работа при изпълнение на съответния 
вид дейности и използване на оборудването.

III. 11 РИСКОВЕ И ДОПУСКАНИЯ ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора Мерки 
за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки 
(допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и 
предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им.

Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, 
оказващи влияние върху изпълнението на договора Предложение за управление, 
намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на 
мерки, Начини за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране.



КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност

(В)
Тежест на 
вредата (Т)

Оценка на 
риска (HP)

Ниво/ степен 
на риска

1 Непостигане на индикаторите и целите по 
обществената поръчка, поради недостатъчно 
ефективно изпълнение на дейностите по 
поръчката;

2 1 2 незначителна

2 Затруднения при идентифициране от страна 
на екипа за изпълнение на поръчката на 
целите на проектните дейности, относими 
към организирането и изпълнението на 
дейностите и съответните задължения в тази 
връзка;

1 1 1 незначителна

3 Затруднения на изпълнителя и ключовите му 
експерти при инициализиране на проекта 
и/или изработването на систематизиран 
подход за изпълнение на дейностите по 
проекта;

1 1 I незначителна

4 Забавяне при извършване на съответните 
дейности, необходими за реализиране на 
следващ етап от изпълнението на 
обществената поръчка;

1 1 1 незначителна

5 Закъснение поради неуточнени решения или 
бездействие на изпълнителя;

1 1 1 незначителна

6 Недобра комуникация и координация между 
екипа на възложителя и този на изпълнителя;

1 1 1 незначинелна

7 Затруднения/закъснения при получаване на 
информация от съответните компетентни 
органи/заи нтересовани страни;

2 1 2 незначинелна

8 Съществени промени в националното и 
европейско законодателство;

1 1 незначинелна

9 Промени в указанията и инструкциите на 
ДФЗ, относно подготовката и изпълнението 
на проекта.

2 3 2 средна

Използвани входни данни

1 Наблюдения да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността да
3 Комуникация с Възложителя да
4 Изисквания на нормативни документи - изп. съгл. законодателството



5 Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти да
6 Публикации на наредби, изменения, актуализации, допълнения и др публикувани на 

сайта на Държавен фонд Земеделие
да

7 Публикации на наредби, изменения, актуализации, допълнения и др публикувани на 
сайта на Министерство на земеделието и храните

да

8 публикации на наредби, изменения, актуализации, допълнения и др публикувани на 
официалните сайтове на Европейския съюз

да

III. 12 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ИНДИКАТОРИТЕ ЦЕЛИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОСНОВНО ЩЕ 
ПРИЛОЖИМ СЛЕДНИТЕ ПОДХОДИ:

• Системен подход
Чрез прилагането му се осигурява взаимна обвързаност и съгласуваност на отделните 
проектни части в различните фази на инвестиционното проектиране, пълнота и 
структурно съответствие на инженерните специфични изисквания съобразно 
предназначението на обекта, което подпомага изпълнението на поставените цели и 
постигането на очакваните резултати. Чрез осигуряване на пълна взаимообвързаност и 
съгласуваност между отделните проектни части ще се постигне синхрон между 
резултатите по тях и цялостно постигане на общата цел и резултати в рамките на 
проекта. Настъпването на изменения в резултата от дадена дейност ще бъде 
синхронизирано с всички други дейности и резултати, към които има отношение.
• Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения
Една от основните цели на инвестиционния проект е да бъде постигната максимално 
висока степен на унифициране на техническите решения. Това от една страна ще 
допринесе за оптимизиране на времето и разходите за изпълнение на строително- 
монтажните работи, а от друга страна ще допринесе за оптимизиране на разходите по 
поддръжка и експлоатация на сградата и съоръженията в нея.
Унифицирането на техническите решения ще се осигури чрез висока степен на взаимна 
обвързаност и съгласуваност на отделните проектни части в различните фази на 
инвестиционното проектиране при определяне на техническите параметри на 
залаганите строителни материали и оборудване.
• Иновативен подход
При изпълнение на проектните дейности ще бъдат прилагани иновативни подходи за 
извършване на услугата, предмет на договора, като съвременни архитектурно- 
дизайнерски решения за разчупване на съществуващата унификация, внедряване на 
иновативни решения за различни инсталации, залагане на екологични строителни 
материали и елементи, предназначени да сведат до минимум разходите за експлоатация 
и вредното въздействие върху околната среда.
• Нормативен подход
Инвестиционното проектиране, като човешка дейност, е с изключително високата 
обществена значимост, тъй като засяга огромен кръг обществени отношения между 
много заинтересовани страни. По тази причина дейността е силно нормативно 
регулирана и то най-вече чрез императивни методи. По тази причина от особена 
важност е прилагането на нормативния подход при изпълнение на всички 
идентифицирани дейности.

Николай Николов



X 1
- Индикатори и цели на поръчката, които ще бъдат постигнати:

Изработен в необходимия обем и с необходимото съдържание технически 
инвестиционен проект за сградата;

Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект;
Издаване на разрешение за строеж;
Въвеждане на обекта в експлоатация;

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОТНОСИМИ КЪМ 
ОРГАНИЗИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
За изпълнение на предмета на поръчката са идентифицирани следните проектни части:
част „Архитектура’*
част’’Конструктивна”
част ’’Електротехническа”
част ”ВиК”
част „Енергийна ефективност*’ 
част „План Безопасност и здраве” 
част „Пожарна безопасност” 
част „ПУСО”
изготвяне на КС и КСС по всички проектни части 
осъществяване авторски надзор по време на изпълнение на СМР.

Цел за всеки проектант по съответната проектни част е да изготви в необходимия обем 
и с необходимото съдържание работен инвестиционен проект
Изготвения работен инвестиционен проект да бъде съгласуван и одобрен от 
одобряващите инстанцци.
На база изготвения проект да бъде издадено разрешение за строеж 
Изградената организационна структура на екипа изготвящ настоящата обществена 
поръчка е създадена да покрие специфичните изисквания на Възложителя и 
финансиращата програма относно качеството и сроковете за изпълнение на основните 
дейности.
Структурата е с ясно определени задължения при изпълнение на дейностите по 
проекта. Създадената вътрешно- фирмената система за управление на проекти и 
използвания професионален софтуер за заснемане, проектиране и анализ на 
съществуващи сгради допринася за стриктното спазване на съответните задължения на 
проектантите при изпълнение на техните дейности.

IV. 1 ПОД-ДЕЙНОСТИ. ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ И ДЕЙНОСТИ. СЪГЛАСНО 
ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПО 
СЪОТВЕТНИЯ РЕД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ. КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ СМР 
И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ. ОТРАЗЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ 
ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нашата оферта за извършване на проектирането и изпълнението по настоящата 
обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност

Николай Ь 
/Управите



многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
„Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност”, 
приета с ПМС №18/02.02.2015г. по обособена позиция №4: Инженеринг
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Гео Милев”, ул. Сирак Скитник” №9, бл.218, находящ се в гр.София, ж.к. „Гео 
Милев”, въведен в експлоатация през 1970г., състоящ се от 80 апартамента, 
надземни етажи -  8 броя и полуподземен етаж -  1 брой. Общата разгъната 
застроена площ е 6 723,68 м2 е разработена на база отделни обособени екипи за 
реализирането на съответният етап от цялостното изпълнение на обекта. Както е видно 
от документите, които прилагаме имаме необходимият потенциал да извършим 
проектирането и необходимите видове СМР и СРР, както технически (механизация и 
строителни специалисти), така и финансов.
За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с 
постоянна численост за всеки отделен етап. В офертата си предлагаме приблизително 
постянна численост на строителни специалисти, които ще работят по време на 
цялостното изграждане на обекта. Освен високо-квалифицираните ни и с богат опит 
проектанти и специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на 
обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен 
материал, ще бъде придружен със съответният сертификат или декларация за 
съответствие.
През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно 
сътрудничество с Проектанти, Възложител и Строителен надзор.
Разработената програма за изпълнение на предмета на поръчката е направена въз 
основа на документацията, технически паспорт и енергийното обследване за блок №218 
в ж.к. „Гео Милев”, проучване вида и състоянието на сградата, както и изискванията на 
Възложителя и СС, описани в указанията за участие в конкурса.
Преди започване на СМР и СРР на обекта ще се състави акт обр.2, съгласно Наредба 
№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за откриване на 
строителната площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването 
и, ще бъде представяна на лицето/лицата, представляващи Възложителя, СС и 
Строителния надзор. Завършването на всеки етап от обекта ще се удостоверява с 
подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени съгласно наредба 
№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството.
Основният ни подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните 
принципи:
• Правилото за изпълнение „отгоре-надолу" - т.е. от покрива към най- долно ниво, с 
възможност за паралелна работа както на покрива, така и на по-долните нива;
• Едновременна работа от еднотипен характер на всички нива с приоритет на по- 
горните. когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява;
• Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите 
СМР да предхождат довършителните СМР.
• Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. 
изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване 
СМР;
• Изготвяне на съответните протоколи е резултати и констатации преди Акт обр. 16 за 
удостоверяване на годността на строежа;



• Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от 
непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания;
• Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на 
обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо. като опасните 
такива се съхраняват и предават по съответния ред;
• Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното 
оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и 
пожарогасене при аварийни ситуации.

IV. 1.1 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА 
Описание на отделните етапи на изпълнение ни поръчката

I.Подготвителен етап:
1. Дейност 1 -  Мобилизация на екипите
2. Дейност 2 - Преглед и анализ на наличната проектна документация за 
планираните дейности, както и привеждането и в съответствие с действащите 
български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.

П.Етап „Изпълнение”
1. Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“, 
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Дейност 2 - Съгласуване на проектите с всички контролни органи,
експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база 
и получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското 
законодателство - като резултат на тази дейност ще бъде издадено разрешително за 
строителство въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 
152, ал. 1 и 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството, ключов момент в 
изпълнението на проекта.
3. Дейност 3 - Получаване на разрешение за строеж/дописване на издаденото 
разрешение за строеж със заповед или забележка от гл.архителкт на общината /района/, 
въз основа на одобрен технически инвестиционен проект в съответствие е чл. 148 от 
ЗУТ, включително на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и 
законосъобразно започване на строителството - в следствие на горепосочените 
дойности. след представен доклад за съответвие, изготвен от Консултанта, 
сългасувателни писма и документи от ВиК дружеството, електроснабдителното 
дружество, пожарната служба и др. институции свързани с изпълнението на обекта, 
Възложителят ще издаде разрешително за строеж. Като резултат от това ще бъде 
възможно започване на строителния процес.
4Лейност 4 -  Подготвителни дейности преди стартиране на строителството.

Временно строителство
Подготвителните работи ще започнат веднага след одобрение на съответните проектни 
части. Преди започване на строителството ние ще организираме временната си 
строителна база, като по този начин ще осигурим нормални санитарно - хигиенни 
условия за: хранене, преобличане, отдих, указване на първа медицинска помощ, 
снабдяване с питейна вода. Места за временни складове за доставяните обрудване и
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материали, с оглед изискванията за съхранението им, площадки за складиране на 
строителни отпадъци, офиси за представители на Възложителя (инвеститорски 
контрол), консултанта и координатора по безопасност и здраве, офиси и битови 
помещения за персонала на Изпълнителя и др. елементи, указани в проекта по ПБЗ , ще 
бъдат предвидени.
Строителната база ще обслужва ръководството на обекта и прилежащите строителни 
участъци. Ще бъде разположена на терен, подходящ за разполагане на необходимите 
контейнери и помощни съоръжения.
Строителят ще осигурява подреденост през целия период на строителните площадка. 
Площадките ще се поддържат чисти, подредени и в безопасно състояние по време на 
периода на строителство. Площадката на временна база ще се подравни и почисти. 
Върху тези площадки ще бъдат монтирани временни офиси - фургони за офиси на 
възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор, Техническия ръководител на 
проекта, ръководителя на част строително-монтажни работи, съблекални и санитарни 
помещения за работниците, химически тоалетни и помещения за приобектова първа 
помощ. Ще се предвиди открита и закрита складова площ за материали и гараж за 
тежката и лека механизация. Базата ще бъде оградена с ограда, мрежест тип и ще бъде 
ясно обозначена. Временните съоръжения на Изпълнителя се съгласуват със 
Строителния надзор. Изпълнителят ще получи точен пощенски адрес на офиса и да 
уведоми Строителния надзор. Всички съобщения, инструкции и писма, оставени или 
изпратени по пощата до този офис се смятат за връчени на Изпълнителя. Изпълнителят 
ще спази всички изисквания относно организиране изграждането на временните 
съоръжения за нуждите на Строителния надзор. Фирмата ще предостави на 
Строителния надзор пълни комплекта предпазни средства -  защитни обувки, 
импрегнирани дрехи и запушалки за уши.
Ще осигурим санитарна организация и изхвърляне на отпадъците като се съобразим с 
Българските екологични норми и изискванията на законовите разпоредби за хигиена на 
труда. Извозването на отпадъците от строителните работи ще се извършва от 
Изпълнителя на място, определено от Столична община, район „Слатина”. 
Изпълнителят ще осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода и временно 
електроснабдяване своите офиси и офиса на Надзора.
Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по 
време на строителството и експлоатацията. Изпълнителят ще осигури и ще монтира две 
устойчиви на атмосферните влияния обозначителни табели на входа на площадката или 
на друго място, одобрено от Надзора. Съдържанието на табелите се одобрява 
предварително от Надзора. Успоредно със създаването на временнот база екипа на 
Изпълнителя, като се ръководи от съгласуваните работни проекти ще финализира 
договорите за доставки на материали и оборудване. Ще се сключат договори с 
приложени графици за доставките, съответстващи на Комплексния график за 
извършване на СМР с тези доставчици, като всички документи по тази процедура ще се 
съхранят в досието на обекта и в офиса на фирмата.
В офиса на фирмата във временната строителна база ще бъдат окачени на видно място 
технологични схеми, които онагледяват последователността и етапността на 
строително-монтажните работи на обекта, както и Генерален план със схеми за 
обозначаване местата на складиране на материалите, за хигиенни нужди, за отдих на 
работниците / фургон/, за първа медицинска помощ и др., в минимум съдържание: 
Схема на местата на строителната площадка на която се предвиждат да работят двама 
или повече строители -  по цялата площ на строителната площадка, при изпълнение на
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всички видове строителни и монтажни работи, описани в настоящия проект, на всички 
работни места ще участват повече от един строителен работник или монтажник.
Схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове -  
местата за специфичен риск саюпасност от падане от височина, опасност при работа на 
строителните машини, опасност от падане на строителни материали и инструменти, 
опасност от поражение с ел.ток.
Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване. Продуктите, 
изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е 
подготвена за съхранението им. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно 
складиране и съхранение на продукти, изделия и др. се извършват така. че да са 
осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане. Продуктите и 
елементите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално 
положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на 
транспортиране и монтиране.
Схема на разположение на санитарно-битови помещения -  на обекта се монтират 
фургони , които се използват за: преобличане, съхраняване и изсушаване на личното и 
работно облекло, хранене, кратък отдих, осигуряване на лична хигиена /тоалетни, 
умивални и др./, фургон на Техническия ръководител, в който има оборудвана аптечка 
за медицинско обслужване в случай на нужда. Помещенията за затопляне и местата за 
инструктаж на работещите се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване 
на първа помощ на пострадалите.
Снабдяването с вода и ел. енергия ще става от съществуващите източници в сградата 
след предварително съгласуване с Възложителя и живущите в нея.
За прекратяване на БАК е необходимо: системно и целенасочено обучение на 
работещите за защита и самозащита при предстоящи или възникнали кризисни 
ситуации, да се засили контрола от страна на компетентните органи по техническото 
състояние и спазване на технологичния процес. Ръководният състав трябва да 
поддържа постоянна и аварийна готовност, да познава особеностите, слабите места и 
възможностите за действие, да спазва Авариен план за действие при пожар. В случай на 
злополука на обекта във фургона на техническия ръководител има оборудвана аптечка 
за даване на пострадалите първа помощ.
По време на подготвителния период ще се предприемат действия по запознаване на 
техническото ръководство на обекта с наличната проектна и сметна документация, 
определяне на необходимите ресурси на база графика за изпълнение, подготовка на 
строителното досие; извършване оценка на риска и определяне на мерки по 
предотвратяване и намаляване риска за здравето и безопасността при работа; 
извършване оценка на значимостта на аспектите на околната среда и изготвяне на 
програма за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Ще се осигурят необходимите ресурси за изпълнението на поръчката -  строителни 
материали, механизация и строителни работници.
Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, фирмата изпълнител ще 
изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.
Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа е Протокол 2
Преди датата на подписването на Протокол 2 по Наредба №3 за съставяне на актове и
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протоколи по време на строителството, Изпълнителят ще е извършил всички действия 
за получаването на писмени резрешения от Възложителя относно:
❖  За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно);
❖  За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски 
части и други зони с ограничен режим за преминаване;
❖  За ограждане на строителната площадка с временна ограда;
❖  За извозване на строителни отпадъци;
Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура 
- за временни водопровод, канализация и ел. захранване;

Доставка на необходимите материали
Изпълнителят е отговорен за доставката на всички материали, оборудване и 
обзавеждане, необходими за изпълнението на отделните СМР. Предвижда се 
използването на висококачествени и синхронизирани с БДС и ЕС материали, 
оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход 
и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. 
Всяка дейност по доставката на материали, оборудване и изделия ще бъде 
предварително съгласувана и одобрена от Строителния надзор и Сдружение на 
Собствениците.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 
строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, 
трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 
съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 
сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградата със съответните им 
технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и 
нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 
строителство. Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006 г. за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти. Материалите трябва да се избират така, че да предотвратяват корозията, 
причинена от околните условия.
Всяка доставка ще се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 
строежа.
В строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 
изискванията в българските и/или европейските стандарти.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване, които не са 
одобрени от Възложителя.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата, ще са годни за 
предвижданата им употреба и ще удовлетворяват основните изисквания към строежите 
в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и ще отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. Характеристиките им ще са подходящи за вграждане, 
монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградата и обновяването и.



Фирма „Николов Кънстракшън”ЕООД в качеството на Изпълнител на настоящата 
поръчка ще е отговорна за качеството на материалите и съоръженията, необходими за 
изпълнение на проекта. Още в своята техническа оферта сме подбрали продукти на 
фирми-доставчици с ясно присъствие на строителния пазар, доказали многократно 
качеството на своите продукти и с които работим от дълги години. Организационната 
ни структура разполага с достатъчно изпълнителски и ръководни кадри -  добри 
професионалисти, които качествено и в срок ще проведат актуализация на доставките 
по одобрения списък от Възложителя и Надзора и ще изберат тези производители, 
дистрибутори, които да доставят на обекта най-качествените материали и съоръжения. 
Ръководството е отговорно и стриктно ще следи за непрекъснато извършващ се текущ 
контрол на работите. Този контрол започва още на стадий „избор на доставчик на 
материали и съоръжения”.

б.Дейносг 5 -  Изпълнение на СМР
Основни видове СМР дейности които ще изпълним за сградата във връзка с 
изпълнението на мерките за енергийна ефективност, които са предписани за 
сградата в обследването за енергийна ефективност, съгласно предоставен 
"Доклад от извършено обследване за енергийна ефективност" и Техническия 
паспорт на сградата, както и конструктивното обследване.
Предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност са описани по-горе в 
работната програма.
СМР дейности, които ще изпълним за сградата по конструктивно 
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили 
по време на експлоатацията, които са предписани за сградата в техническата 
спецификация, за сградата, намираща се в гр.София, , ж.к. „Гео Милев", ул. 
„Сирак Скитник”№9, бл.218 са:

Част „КОНСТРУКТИВНА”
• Проблем 1: Дефектирала и подкожушена мазилка и мита мозаечна бучарда. 
Препоръки за отстраняване: Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ 
пълно възстановяване целостта на мазилките, бочардите и обработка на 
стоманобетонните елементи. Това следва да се извърши чрез почистване на бетонната 
повърхност до здрав бетон и нанасяне на подходящ репариращ състав върху нея.
• Проблем 2: В подпокривното пространство и по специално с изглед към север 
нарушена конструктивна носимоспособност в подпокривното пространство по 
покривните панели. Забелязват се пукнатини и компромснтирана обмазка с болкит и 
замоиолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. В следствие на това и 
северното им изложение съществуват подкожушени цименто - пясъчни мазилки по 
стени и тавани.
Препоръки за отстраняване: Възстановяване и преанкериране на закладни части със 
самозатягащи анкерни болтове и посредством елекгродъгово заваряване, в т.ч. 
минизиране по метални повърхности, замонлитка и обработка на делатационните фуги 
с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях.
• Проблем 3. Във вътрежилищното пространство и по специално на калканните 
противоземетръсни диафрагми са установени пукнатини ог съсъхването на материалите 
в апартаментите между диафрагмите и таванните панели. Забелязват се пукнатини и 
компромснтирана обмазка е болкит и замоиолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор



• 1:1 между тях. В следствие на това и най-натовареността им при сеизмични 
въздействия и северното им изложение съществуват подкожушени цименто - пясъчни 
мазилки по диафрагмите.
Препоръки за отстраняване: Възстановяване и преанкериране на закладни части 
със самозатягащи анкерни болтове и посредством електродъгово заваряване, в 
т.ч. минизиране по метални повърхности, замонолитки и обработка на 
делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между 
тях.
• Проблем 4. Във вътрежнлищното пространство и по специално на терасите и 
балконите има незаконно остъкляване при огледа пукнатини от съсъхването на 
материалите в апартаментите. Забелязват сс пукнатини и компроментирана обмазка с 
болкит и замонолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 остъкленото. В следствие 
на това и най-натовареността им при сеизмични въздействия и северното им изложение 
съществуват подкожушени цименто - пясъчни мазилки по остъкленото отвън и отвътре. 
Препоръки за отстраняване: Да се премахне металната конструкция /Винкели - 2 , 5 - 3  
см/, металите на всички остъкления по тересите и сменят с подходяща съвременна 
дограма съгластно препоръка от енергийния инженер. Възстановяване и преанкериране 
на закладни части със самозатягащи анкерни болтове и посредством електродъгово 
заваряване, в т.ч. минизиране по метални повърхности и обработка на делатационните 
фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1. Доставка и монтаж на дограма 
съгласно становище на обследващия архитект / фаза:,.Идейна“, част:“Архитектурна“/.
• Проблем 5. В извън жилищното пространство и по специално на Вх. „Г“ има 
оголване на фундаментната плоча и сутеренните стени при огледа свличане на з.м. от 
валежите върху асфалтовата улица. Установени са пукнатини по мозайката и 
комироментирана обмазка и напукани, разместени и пропаднали тротоарни плочи. 
Препоръки за отстраняване: Да се възстанови съществуващия и направи нов плочник от 
бетонови тротоарни плочки по цялата дължина, в някои участъци фугиране и 
префугиране на съществуващия плочник от бетонови плочки, в т.ч. и обработка на 
делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Да 
се разработи конструктивен детайл съгласно обследващия архитект /фаза: „Идейна“, 
част:“Архитектурна“ и част: „Конструктивна“ /, построи подпорна стена от зидани 
бетонови блокчета.
• Проблем 6. В извънжилищното пространство при вертикалното планиране и по 
специално пред вх. „Г“ при огледа се установи пукнатини от съсъхването на 
материалите и деформации от сеизмичните въздействия при подхода пред входа. 
Препоръки за отстраняване: Да се разработи конструктивен детайл за монолитна 
превръзка по подхода на входа. Възстановяване и изработка на стоманобетонови 
ранбалки, които да подпират конструктивно. Атмосферните води и водите от 
снеготопенето да се отведът в правилна посока, с цел премахване ерозивното им 
действие на възстановените строителни съоръжения. Обработка на делатационните 
фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Направа па 
цименто-пясъчна замазка и нова мозайка.
• Проблем 7. Извършен е ремонт по покрива, като не е спазена технологията за 
такъв вид ремонт. Върху старата изолация е положена един пласт рехнебит с пясъчна 
посинка /АПП - еластична мембрана/ без даже да се премахнат тенекеджийските 
работи.
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приемане на бетоново легло /наклони/ за полагане на цименто - пясъчна замазка в 
наклон; холкер 30 см плавно преминаване на хидроизолацията по вътрешните 
ъгли; компенсиране на 1-ви пласт хидроизолацията 3 мм„Усилен воалит“; 
битумен грунд хидроизолация Змм усилен каалиту-запечатка; хидроизолация 3 мм 
усилен воалит по бордове; завършващ 4 мм пласт на 90 градуса с пясъчна посипка по 
бордове; запечатка и възстановяване на всички тенекеджийски работи по бордовете на 
блока, в т.ч. запечатка около комини и ОВ тръби и обработка на делатационни фуги с 
болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1.

Част „АРХИТЕКТУРНА”

-  Преди изпълнението на каквито и да е довършителни ремонтно-строителни, 
възстановителни и др. видове работи е необходимо да бъдат изпълнени мерките 
описани в Доклада за резултатите от конструктивното обследване и оценка на 
състоянието на сградата;
-  Въз основа на изготвена и одобрена проектна документация, сградата да се 

приведе в съответствие с изискванията на:
• При необходимост и възможност да се осигури достъпна архитектурна среда 
за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност, в т.ч. на хората с увреждания./съгл. Чл. 1.(2) от НАРЕДБА № 4 от 1 
юли 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.)/. 
Елементите на достъпната среда да се свързват помежду си с достъпен маршрут.
• Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар (по отношение осигуряване на 
евакуационните изходи със самозатварящи се, димоуплътнени с антипаник брави 
и обособяване на незадимяема стълбищна клетка и др./. Евакуационните пътища 
да бъдат освободени и почистени от складирани мебели и материали.
-При изпълнение на нови подови конструкции или настилки да не се надхвърлят 
стойностите па вертикалните натоварвания, като не се превишава съществуващата маса 
на съответното етажно ниво.
-Изпълнението на всички видове довършителни работи в общите помещенията (стенни 
подови и тавански покрития, съобразно предназначението на отделните помещения) 
следва да се извърши след приключване изпълнението на мерките от конструктивно 
обследване на сградата, след подмяна на инсталациите и ремонт на настилките около 
сградата и т.н.
Преди изпълнението на финишните покрития по стени и тавани, пукнатините да се 
обработят; компрометираната мазилка (напукана, подкожушена. изронена) по стени и 
тавани да се изчука, основата да се почисти/обезпраши, а след това повърхността да се 
шприцова с циментов разтвор или обработи с подходящи за целта строителни смеси 
(необходими за по доброто сцепление на материалите - стара и нова основа); След тези 
операции да се положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка по стени и тавани и 
последващо боядисване).
-Да се ремонтират всички компрометирани подови настилки (мозайка и др.), съобразно 
предназначението на общите помещенията.



-Необходимо е пълна ревизия на покрива. Да се подменят всички дефектирали 
материали. Да се предвидят всички СМР за ремонтирането па покривите, гарантирайки 
здравината и качеството на изпълнението. Трябва да се установят всички видове СМР, 
подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта. 
-Вземане на мерки за недопускане на бъдещо проникване на влага и атмосферна вода 
към основите на сградата чрез изпълнение на подходящи тротоарни настилки около 
нея.
-Да се подмени старата, компрометирана външна дограма и вътрешна дограма в 
общите помещения, както и новата, неотговаряща на противопожарните изисквания. 
Всички врати по пътищата за евакуация да са в съответствие с изискванията на Наредба 
№ 1з-1971/29.10. 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар.
-Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и 
покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и 
препоръките за енергоспестяващи мерки.
-Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират 
компрометираните мазилки - да се очукат и свалят до основа, а след това 
възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други 
подходящи материали (за създаване па равна основа за полагане на 
топлоизолацията). Да се отстранят течовете от терасите. Да се предвиди 
разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно 
изискванията на чл. 14. ал. 12, талица 7.1 от Наредба № 1з- 1971/29.10. 2009г. 
След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени и еркери, да 
се изпълнят тераколови шпакловки с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш 
от минерална мазилка. По цокъла на сградата е препоръчително 
топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и 
коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и 
здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща 
топлоизолационната система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ 
водоотблъскващ материал.
-Нарушените (обрушепи) подпрозоречни первази да се възстановят, и след 
изпълнение на обръщането с EPS да се защитят с AL подпрозоречни поли (с 
размери от място), облицовка с плочки или по друг подходящ начин.
-Д а се възстановят всички външни площадки и настилките по тях с подходящи 
материали.

Част „ВиК”
За осигуряване безопасна експлоатация на сградните ,,ВиК” инсталации и спазване 
хигиенните изисквания за опазване здравето е необходимо инсталациите да отговарят 
на:
-  Наредба №4/2005г.на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация иа сградни 
водопроводни и канализационни инсталации;
-  Наредба № 4/14.09.2004 год. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на ВиК системи.
-  Наредба № 13-1971/29.10.2009г. на МВР и МРРБ за строително- технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар.
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инсталациите на Блок 218 в ж.к. Гео Милев” със съществените изисквания е следната: 
Водопроводната инсталация е сменявана частично за всеки вход. Необходимо е 
там където не е сменявана да се подмени хоризонтална разпределителна мрежа и 
вертикални водопроводни клонове които са амортизирана и е належащ ремонт за 
смяна с полипропиленови (РР) тръби.
В мазето където вертикалните канализационни клонове (ВКК) са видими да се облекат 
в „куфар” за предпазване от механични повреди. Необходимо е да се направи 
профилактика (продухване) на хоризонталната канализация в мазето.
При бъдещ ремонт на покривната хидроизолация воронките да се сменят с нови.

Част „Електро”
За осигуряване на безопасна експлоатация на електрическите инсталации в сградите и 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания за опазване на здравето, е необходимо 
електрическите инсталации и уредби да отговарят на съвременните норми за 
проектиране и да бъдат съобразени с:
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии
Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/;
Наредба №4 от 22.12.20 Юг.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства;
Наредба №13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
БДС EN 12464/2004г. Светлина и осветление
На основание на извършения оглед на електрическите инсталации в жилищната сграда 
и за удовлетворяване на съществените изисквания на чл.169 и чл.179 от ЗУТ касаещи 
проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите, се препоръчват следните 
технически и енергоспестяващи мерки:
Задължителни мероприятия, свързани с общите части на сградата:

1.Остарелите електроинсталационни проводници и съоръжения следва да се ревизират 
и при нужда да се подменят с нови. При проектиране и подмяна на електрическите 
инсталации е необходимо, същите да се приведат в съответствие със съвременните 
проектни норми.
2. Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи.
3. Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми.
4. При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират 
скрито.
5При извършване на СМР на покрива да се възстановява мълниезащитната уредба, след 
което да се извърши контролно замерване от сертифицирана лаборатория.
6Да се извърши ремонт на звънчевата и домофонната инсталация на вход „А”. 
7Периодично да се извършват контролни електрически замервания от сертифицирана 
лаборатория на електрическата инсталация и съоръжения в общите части на сградата и 
да се изпълняват препоръките направени в тях.

Част „ОВ”
След извършване на енергоспестяващите мерки -  топлоизолация по ограждащи
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повърхности е препоръчително да се изготви проект за цялостна подмяна на 
отоплителната инсталация.

Част „ПАБ”

1. Да се извърши проверка на ел. инсталацията - контур «Фаза-нула» и Заземленне.
В зависимост от получените резултати да се извърши ремонт на проблемните 
участъци, съгласно изискванията на чл.5, т.14 от Наредба № 8121 з-
647/01.11.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите;
2. Да се изпълняват изискванията на чл.1 ал.4 от Наредба №13-1971 на МРРБ и 
МВР за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар в сила от 05.06.2010 г. Обн.Д.В. ,бр.96/ 
04.12.2009г.;попр.ДВ.бр.17/02.03.2010г. ;изм.,ДВ.бр101 /28.12.2010 гдизм.и доп., 
ДВ, бр.75/2013 г,- С наредбата се определят изискванията и техническите правила 
и норми за осигуряване на безопасността при пожар при: реконструкция.основно 
обновяване,основен ремонт и т.н.
3. Да се отстранят всички предмети намиращи се по пътищата за евакуация 
/стълбища, площадки, проходи в мазета, тавани, абонатни станции и други общи 
помещения/.
4. Да се подменят стопяемите предпазители, които са в разрез с изискванията на 
чл.246. ал.З от Наредба №1з-1971 на МРРБ и МВР за строително-технически 
норми и правила за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.201 Ог.

ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО
IV. 1.2 Описание ни технологията и методиката за изпълнение на дейностите по 
изпълнение на инвестиционния проект

1.2.1 Последователност на полагане на ТИ има следните етапи:

1. Подготовка на основата.
В зависимост от състоянието на основата ще се вземат съответните мерки за 

нейната подготовка за полагане топлоизолационните плочи. Тя ще се обезопраши и 
почисти от замърсявания и наслоявания. Компрометираните участъци ще бъдат 
изкъртени и отстранени. Изкъртените участъци ще се запълват с подходящ строителен 
разтвор, а по-големите неравности ще се изравняват. Леко ронливи основи ще бъдат 
добре грундирани с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.
2. Залепване на топлоизолационните плочи.
При залепването на плоскостите, лепилото ще се нанася или върху 
топлоизолационната плоча или върху основата. Различават се три метода на 
лепене на плочите:
-  Лепене на топки -  при полагането на топки по обиколката на плочата се нанася 
ивица лепило, което фиксира нейните ръбове и ъгли и така редуцира 
деформациите. Нанасят се 3 до 6 топки в средата на плоскостта, което 
предотвратява нейното издуване напред. Общата повърхност покрита с лепило 
ще бъде 40%.
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плочата с помощта на назъбен шпаклар с ширина на зъбите 20 мм. При нанасянето 
зъбите на шпаклата ще достигат плоскостта, за да се оформят достатъчно големи 
канали, осигуряващи място за разстилане на лепилото след притискане на плоскостта 
към основата. При лепене по този метод може да се нанася лепило и върху основата.
-  Машиннолепене - лепилото може да се нанася както върху плочата, така и върху 
основата. Общата повърхност покрита с лепило ще бъде 60%.
3. Дюбелиране на топлоизолационните плочи
Минимум 24 часа след като са залепени плоскостите, ще се извърши така нареченото 
механично закрепване или дюбелирлане. Закрепването на плоскостите с дюбели 
задължително ще става след достатъчно втвърдяване на лепилото. Дюбелирането ще се 
извърши съгласно разработени схеми в зависимост от брой дюбели на квадратен метър. 
Най-често се прилагат 6 бр/м2.
Дюбелирането ще става задължително през лепилен слой, т.е.през местата, в които 
плоскостта е залепена към стената. Дълбочината на анкериране в носещата основа ще 
бъде минимум 35 мм. При набиването, главата на дюбела потъва леко в 
полистиреновата плоскост. Дюбелирането се извършва задължително, когато се полага 
топлоизолационната система върху мазилка или бетон. След като се налепят 
плоскостите по фасадата и се дюбелират, следва пришлайфане на повърхността им, 
като целта на тази операция от една страна е да се загладят всички възможни ръбчета и 
издатини и от друга -  да се свали грапавината и праха. Полистиреновите плоскости, 
изложени на пряко действие от слънчевите лъчи, образуват по повърхността си, слой от 
деструктуриран материал, който възпрепятства сцеплението на последния шпакловъчен 
слой. Визуално това се изразява в пожълтяване на плоскостите.
4. Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране.
Преди да се положи шпакловката,по цялата фасада ще се извършат подготвителни 
мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Това ще включва 
залагането на външни и вътрешни ъгли, завършващи профили, обработка на 
деформационни фуги и други. Ще се заложат и диагоналните армирания с размер на 
мрежата най-малко 20 х 40 см по ъгли на отвори, прозорци и над врати с цел уякчаване 
на армировката в зоната на действие на ръбовите напрежения.
За изпълнението на деформационни, работни, разделителни, монтажни и др.- фуги ще 
се използват профили за фуги или уплътнителни ленти за фуги, с което ще се гарантира 
тяхната воднонепропускливост.
Профилите за фуги се състгоят от един или два пластмасови ъгъла свързани с гумена 
връзва помежду си и заработена в тях армираща мрежа. Те са подходящи и ще се 
използват за фуги с ширина до 5 см. При изпълнението им ще се следи те да се 
застъпват вертикално и да не остава разстояние между тях. Уплътнителната лента се 
състои от импрегниран пенопласт и ще се използва за фуги до 2-3 см.
Изпълнението на връзките на топлоизолационната система със страничните стени на 
отворите за врати и прозорци и техните рамки ще се извършва посредством 
уплътнителен профил, който притежава интегрирани уплътнение и армираща мрежа, 
гарантиращи сигурната и без пукнатини връзка. По този начин ще се образува 
нетвърда, уплътнена срещу пропускане на вода конструктивна връзка между мазилката 
и рамката /дограмата/. При изпълнението ще се съблюдава армиращата мрежа на 
профила да се застъпва най-малко 10 см с мрежата на фасадата.
Минимум 24 часа след подготвителните действия ще сде изпълнява шпакловката по 
цялата повърхност. Шпакловъчната смес ще се нанася на гребен 10 см преди полагане
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да избие през нея. Следва заглаждане. Застъпването на ивиците мрежа е около 10 см. 
Основно правило при полагането на мрежата е след заглаждане на шпакловката върху 
нея мрежата да не се вижда. При необходимост ще се добавя материал при 
заглаждането. Така подготвената и шпаклована повърхност се оставя да изсъхне от 4 до 
7 дни в зависимост от атмосферните условия. В противен случай има опасност при 
нанасяне на финишното покритие да се запечата влага под повърхността му, което би 
довело до дефекти по фасадата.
5. Грундиране.
С цел, създаване на по-добри Лконтактна повърхност, върху армиращият шпакловъчен 
слой/ще се нанася контактен грунд, който подобрява адхезията на финишното покритие 
към шпакловката и предотвратява бързото поливане на водата в нея. Контактният 
грунд задължително ще бъде оцветен, за да се предотврати евентуално прозиране на 
шпакловката през финишният слой.
6. Финишно покритие.
Оформянето на повърхността на една топлоизолация може да бъде изпълнено по много 
различни начини. Заедно с облицовките от естествен камък, плочи и други видове 
керамични покрития, мазилките са най-често използвания като финишно покритие 
материал.

1.2.2 Монтаж на скеле
Най-доброто качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле. Така се 
работи спокойно и методично без да се пропускат технологичните изисквания на СМР. 
Металното тръбно скеле е предназначено за изпълнение на довършителни работи по 
фасади на сгради и съоръжения. Класифицира се като работно предпазно скеле и се 
изпълнява с тръби с диаметър 48.3 mm, като дебелината на стените им може да варира. 
Скелето ще бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема 
товари от машини, материали и движещи се хора.

Материали
-  фасадно тръбно скеле
-  топлоизолационни плочи от EPS
-  лепило за EPS
-  армираща PVC мрежа
-  дюбели
-  шпакловка
-  универсален контакт грунд
-  финишно покритие
-  уплътнителна лента и профили, профили за фуги, водооткапващ профил, ъгъл с 
мрежа за оформяне на детайли

Контрол при изпълнение и приемане
При изпълнението на топлоизолация не се допускат:
-  Механични повреди на ТИ конструкция
-  Опъване на армировъчна мрежа в отклонение от предписаното в проекта;
-  Провисване /свличане/ усукване и междини на изолационната конструкция;
-  Празнини и непълно полагане между защитно покритие и основния 
топлоизолационен слой;
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-  Изпълнение на температурни фуги в отклонение от предписаното в проекта. 
Топлоизолационните работи ще се изпълняват под контрола на Техническия 
ръководител.
На приемане подлежат следните етапи от ТИ:
-  Подготовка за изолиране повърхности преди полагане на ТИ плочи
-  Броя и вида на положените дюбели
-  Стъклофибърната мрежа
-  Защитния слой шпакловка
-  Участъците, които подлежат на запушване при изпълнение на други видове 
строителни работи.
При окончателно приемане на топлоизолациите се проверява:
-  Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, 
съгласно предписанията в проекта и изискванията.
-  Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от 
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;
-  Констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид 
работи;
-  Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта;
-  Отклонениията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и 
защитното покритие;
-  Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата ТИ;
-  Наличието на пукнатини, процепи и отвори в ТИ.

1.2.3 Технология на изпълнение на мазилки.
Вътрешната машинна вароциментова мазилка по бетонни стени и тавани ще се изпълни 
със сухи смеси.
Вътрешната циментова мазилка ще се изпълни със суха циментова смес. Основата 
преди изпълнение ще бъде добре почистена и обезпрашена. Повърхностите ще се 
грундират с дълбоко проникващ грунд между отделните слоеве от изпълнението, за по- 
добро сцепление и адхезия.
Мазилките ще се полагат след изпълнение на всички инсталационни работи и приемане 
на основата.
Мазилките ще се изпълняват по стените и таваните от разтвори с минерално свързващо 
вещесство според проекта и по видове според:
-Броя на пластовете - едно, дву или многопластова;
Материали и инструменти
Всички материали за мазилките ще отговарят по вид и цвят на предписанията на 
проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ. 
Материалите се доставят на партиди. Не се допуска транспорт и складиране да се 
смесват материалите от отделните партиди.
Водата за приготвяне на разтворите, за подготовка на основата и за поддържане 
на влагата трябва да отговаря на изискванията на БДС.
Спомагателните материали - лайсни, ъгли и водачи, трябва да отговарят на съответния 
БДС и да бъдат чистки от масла, ръжда и др. замърсявания. При гипсовите мазилки 
металните части трябва да са неръждаеми или изолирани срещу корозия.
Мазилките се изпълняват по технологичен ред в съответствие с графика на обекта. 
Контрол на изпълнение и приемане

При приемане на мазилките ще се проверява следното:

Николай Ни 
/Управител/



-Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по 
долния пласт;
-Повърхностите да бъдат равномерни, гладки с добре оформени ръбове и ъгли, без 
петна от разтворими соли или замърсявания и без следи от обработващи инструменти; 
-Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими 
дефекти.
При приемане на мазилките се съставят пълна документация /протоколи, актове за 
скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, марката 
на разтворите и на изискванията в проекта.

1.2.4 Технология на изпълнение на шпакловка.
Определени изисквания има и при разбъркването на сухите строителни смеси. 
Взависимост от вида и предназначението им, те се бъркат на по бавни или по бързи 
обороти. При бавно разбъркване на сместа не се вкарва въздух в материали и така при 
нанасянето му върху основата, за която е предназначен, материала е гладък и лесен за 
работа. Много важно условие за постигането на добър краен резултат е също така 
узряването на сместа. След като първоначално се разбъркват с вода някои от 
съставките на сухите строителни смеси не се активират веднага. Необходимо им е 
известно време да останат под въздействието на водата и въздуха. За различните 
продукти това време е различно и производителите стриктно го отбелязват върху 
опаковките. За да достигне сместа своите най-добри показатели тя трябва да се 
разбърка отново. Едва тогава може да се пристъпи към същинската работа -нанасянето 
на сместа върху повърхността. Със шпаклата или мистрията се поставя материал върху 
единия край на маламашката. С леко натискане се нанася материала неколкократно и 
след като има достатъчно материал, се започва шпакловането. Маламашката се 
почиства със шпаклата, така че върху нея да не остава материал. След това с кръгови 
движения, под ъгъл 30 градуса, само в едната посока се започва изглаждането на 
стената. След изсъхването на първия изравняващ слой на шпакловката, всички 
неравности по стената се заравняват и шлифоват със шкурка. За финишното 
шпакловане се използва нова шпакловка. Тя е предназначена за изглаждане на стени и 
тавани на закрито.
Максималната дебелина на слоя е 2 мм. И при разбъркването на тази смес важат 
същите правила, както и при предишната шпакловка - разбърква се на бавни обороти, и 
се изчаква около 5 минути.
За узряването на разтвора и след това финално разбъркване с миксера за получаването 
на идеална хомогенна смес за лесна работа. При съхраняването на сместа в добре 
затворен съд, тя може да бъде използвана 24 часа.
Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Съставките на 
сместа предполагат едно малко по-дълго време за съхнене - около 24 часа на 1 мм слой. 
Естествено времето за съхнене изключително зависи от температурата и влажността на 
околната среда. Шпакловката е наложителна, когато стената ще се боядисва или дори, 
когато върху нея ще се лепят тапети. Така изчезват всички неравности, стената става 
гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве - грунд, боя или тапети. 
Препоръчително е когато се пристъпва към шпакловане, температурата да е над 10 
градуса. Това е важно, тъй като сухото строителство позволява работа и през зимата, но 
при шпакловането трябва да се следи за температурата. Иначе се рискува фугата да се 
напука след време.

Николай Николов 
/Управител/

Материали и инстументи
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- Шпакловка на циментова основа -  съгласно проекта
- Гипсова шпакловка -  съгласно проекта
- Маламашка
- Четка за пръскане на вода 
Контрол на изпълнение и приемане
Следи се за следното:
-Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без 
петна от разтворими соли или замърсявания и без следи от обработващи инструменти; 
-Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, кавдерни, подутини и други видими 
дефекти.

1.2.5 Технология на изпълнение на бояджийски работи
Грундът ще се нанася с баданарка по цялата повърхност. Той има няколко 

основни предназначения:
-заздравява основата 
-фиксира прахта 
-уеднаквява попиваемостта

При нанасянето грундът е бледо жълт, но след изсъхване става прозрачен и не 
променя цвета на боята, която ще се нанася след това.
Всяко крайно покритие,/както интериорните бои, така и тапетите, се нуждаят от здрава 
основа с уеднаквена попиваемост. Полимерните и други съставки уеднаквяват 
попиваемостта и заздравяват основата.
Върху избора на цвят при боядисване на помещенията влияят различни фактори. В 
добре осветени помещения могат да се използват и по-.студени цветове на боята. Те 
правят помещенията да изглеждат по-просторни, но в същото време могат да създадат и 
усещане за хладнина. За по-тъмните помещения е препоръчително да се използват 
топли цветове, защото те отразяват по-добре светлината.
За по-добрия краен резултат от боядисването освен подготовката на основата и избора 
на боя. основна роля играе и правилният избор на подходящ инструмент - мече. За 
цветовото оформяне на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, 
който ще дава тона и може да се каже характера на помещението.
Важно е преди пристъпване към боядисване да се прочетът инструкциите на 
производителя. Така е сигурно, че боята е правилно подготвена за употреба. В повечето 
случаи цветът се избира по каталог и се получавна готовата оцветена боя. Така 
производителите гарантират, че всеки път ще се получава боя с еднакъв цвят. За 
получаване на добро покритие обикновено е достатъчно двукратното нанасяне на 
боята, но съгласно проекта и изискванията може да се нанесат и три. Между нанасянето 
на слоевете е необходимо да се изчака поне 3-4 часа.
Материали и инструменти 
-Боя по спецификация 
-Г рунд 
-Мече
-Телескопична дръжка за високите участъци 
-Четка за малки участъци
-Хартиена лента за отсичане на тавана от стените и дограмата от стените
-Ваничка за латекса
Контрол на изпълнение и приемане

Николай Николов 
/Управител/

Полагането на бояджийски разтвори се извършва при температура на най-i
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външна стена най-малко плюс 8 градуск измерена на 0,5 м от пода. При по-ниски от 
посочените температури няма да се допуска изпълнението на бояджийски работи. При 
приемането на бояджийските работи ще се следи за:
-Повърхностите трябва да бъдат е еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква 
обработка
-Няма да се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, 
олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими 
поправки, различни от общия фон. Бордюрите и фризовете ще имат еднаква ширина по 
цялото протежение
-Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности ще бъдат 
разположени равномерно съгласно изискванията на проекта.
-Лицата работещи с вредни вещества при бояджийските работи ще ползват ЛПС, 
съгласно плана за безопасност и здраве.
-Работниците ще ползват очила и маски.

1.2.6 Технология на изпълнение на замазка
Преди полагане на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност ще се 

очуква, почиства се много добре от строителни отпадъци, ще се измита и измива с вода. 
Стените ще се облепват с полиетилен до 30 мм от пода за предпазване от напръскване 
вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по повърхността. 
Добре почистената и изметена повърхност ще се намокря обилно с вода двукратно на 
интервал от 30 минути с цел водонасищането й. като ihrice допуска образуването на 
локви. Това се извършва е маркуч, включващ във водната инсталация или от варели е 
вода, шприцова се с циментов разтвор.
Уплътняват се всички отвори и процепи с цименто - пясъчни разтвори, приглаждат се 

достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на 
стълбищни площадки.
Забърква се нужното количество цименто - пясъчен разтвор, или се ползва готова суха 
смес, пренася се ръчно до место на полагането му, полага се, заглажда се и се 
изпердашва до получаване на гладка хоризонтална повърхност.

Материали и инструменти
-Замазка съгласно проекта
-миксер за строителни разтвори или бормашина е бъркалка
-мистрии
-табла
-маламашка
-маркуч
-метла
-кофи и ръчни колички 
-нивелир с водна либела 
-чук

Контрол на изпълнение и приемане

Контролът за съответствието е проекта и нормативните изисквания при изпълнение на 
подовите замазки включва проверка на основата и основния пласт замазка като се

следи за:



-Отклонения от хоризонталната проектна равнина 
-Наклоните към сифони, канали, барабани и др.
-Дебелината на полаганата замазка
-Неравностите на повърхността / издатини, вдлъбнатини/ шаличие на 

пукнатини, отслоявания, очуквани, ронещи се места.
Контрол върху качеството на доставените материали и изпълнението на замазките ще 
се осъществява от Отговорника по контрол на качеството и Техническия ръководител 
на обекта в съответствие с изискванията на проекта.
1.2.7 Настилки 

Материали.
Настилките от тротоарни плочи ще отговарят на изискванията на съответните 
стандартизационни документи и на изискванията на българското законодатество със 
сигнатура БДС ( БДС EN). Ще се възстанови съществуващия и ще се направи нов 
плочник от бетонови тротоарни плочки по цялата дължина, в някои участъци 
фугиране и префугиране на съществуващия плочник от бетонови плочки, в т.ч. и 
обработка на делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 
1:1 между тях. Ще се разработи конструктивен детайл съгласно обследващия архитект 
/фаза: „Идейна“, част:“Архитектурна“ и част: „Конструктивна"/, построи подпорна 
стена от зидани бетонови блокчета.

Изпълнение
При изпълнение на тротоарните настилки ще се извършва контрол, който включва- 

контрол на условията, при които започва изпълнението на настилката и всеки един от 
междинните пластове.

Преди полагането на всеки пласт ще се извършва подготовка на основата, в 
съответствие с технологията за изпълнение.

1.2.8 Топлоизолиране на покрива с XPS.
Покривът е плосък с неотопляемо подпокривно пространство, където е разположено 
машинното помещение. Плосък покрив без въздушен слой има има и над част от 
усвоените тераси. Мярката предвижда полагане топлоизолация екструдиран 
пенополистирол XPS с дебелина 12 см, с коефициент на топлопроводност X 
<0,035W/mK върху покривната плоча /вкл. над стълбищната клетка и машинното 
помещение/, както и защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху 
топлоизолацията и нова двуслойна битумна мембрана.
Покривите тип „тераса” над усвоените лоджии и балкони, се предвижда да се 
топлоизолират от вътрешната страна с екструдиран пенополистирол 12 см с 
коефициент на топлопроводност X <0,035W/mK в случаите, когато това е възможно -  
при наличие на плътен участък над остъкляването, при подмяна на остъкляването и при 
новоостъклените балкони.
Покривът задължително ще бъде ремонтиран едновременно с енергоспестяващите 
мерки.
Преди монтажа на топлоизолационната система, се нанася дълбокопроникващ 
контактен грунд. Общо за сградата това е площ от 700 м2. Полага се топлинната 
изолация XPS с дебелина 12 см с коефициент на топлопроводност X =0,035W/mK върху 
покрив. Полага се пароизолационно фолио на обща квадратура 770 м2. Изпълнява се 
защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията.
Над остъклените тераси на деветнадесети етаж изграждане на покривна конструкция,
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покривен термопанел/ - по детайл на проектанта. Обща площ -  23 м2.
Полагане на топлоизолация екструдиран пенополистирол XPS с дебелина 12 см и 
коефициент на топлопроводност ^=0,035W/mK по вътрешната повърхност на покрив 
тип „тераса” /покрив на част от усвоените лоджии и балкони/. Топлоизолацията ще се 
положи на обща площ 100 м2.

1.2.9Подмяна на Дограми (врати и витрини)
Старите неподменени прозорци и балконски врати са дървени слепени по БДС. Голяма 
част от терасите са остъклени с метални рамки /винкел/ с единично стъкло. Недоброто 
уплътняване на част от прозрачните ограждащи елементи, както и високият им 
коефициент на топлопреминаване, са предпоставки за увеличаване на инфилтрацията и 
загубата на енергия.
Мярката включва подмяна на стара дървена и метална дограма на жилищните етажи и 
сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с 
коефициент на топлопреминаване ^<l,40W /m2.
При приобщените балкони, ще се подменя външната дограма. Тъй като оригиналните 
парапети са ажурни без плътни участъци, се предвижда новата дограма да се монтира 
по цялата височина на усвоеното помещение /от пода до тавана/, като плътните части се 
изпълняват от PVC термопанел. Другият вариант е иззиждане на подпрозоречния 
парапет.
Входните врати /вкл. и външната врата към абонатната/ ще се подменят с А1 дограма с 
коефициент на топлопреминаване X <2,00W/m2K.
Дограма за демонтиране -  дървена и метална -  общо 818,50 м2. Монтаж на петкамерна 
PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на 
топлопреминаване X, <1,70 W/m2K /вкл.прозорци сутерен/ - общо 795 м2.
Монтаж на А1 дограма с коефициент на топлопреминаване X <2,00W/m2K входни врати 
/вкл. външна врата към абонатната/ - общо 23,50 м2.
Технология на изпълнение
Всички дограми ще се изпълняват точно по размерите, дадени в спецификацията. 
Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне 
и задържане на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидарията на 
отвора ще отговарят на изискванията на действаващите стандарти и спесификацията по 
проекта. Прозорците и вратите ще се монтират преди изпълнението на мазилките, като 
при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от 
стената, върху която ляга щокът.Крилата на вратите и витрините ще лежат в една 
равнина.Забранява се разкрояването на мокри стъкла.Остъкляването на витрини ще се 
извършва от скелета или платформи.
Забранява се извършването на стъкларски работи на открито при дъжд и вятър със 
скорост над 5 м/сек.
Забранява се оставянето отпадъци от разкрояване на стъкла и счупени стъкла по 
работната маса и по пода или терена. Същите ще се събират в определени за тях съдове. 
Пренасянето на големи единични стъкла ще става във вертикално положение, най- 
малко от двама работника, ползващи брезентови ръкавици и презрамни колани или 
въжета с каучукови подложки.
Съответствие с нормативна уредба
БДС EN ISO 12567-2:2006 - „Топлинни характеристики на прозорци и врати.
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Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 
2:Покривни прозорци и други релефни прозорци"
БДС EN ISO 10077-1:2007; БДС EN ISO 10077-2:2004 - „Топлинни характеристики на 
прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: 
Числен метод за рамки"
БДС EN 12412-4:2004 - „Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи 
приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща 
кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления"
БДС EN 410:2001 - "Стъкло за строителството. Определяне на светлотехническите 
характеристики на остъкляващи конструкции при слънчево лъчение"
БДС EN 673:2001 /А 1:2001 /А2:2004 - „Стъкло за строителството. Определяне на 
коефициента на топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод"
БДС EN 674:2002 - „Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на 
топлопреминаване (U - стойност). Метод с апаратура със защитена нагревателна плоча" 
БДС EN 675:2002 - „Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на 
топлопреминаване (U - стойност). Метод с уред за измерване на топлинния поток".
БДС EN 1627:2001 - Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания 
БДС EN 12207:2003 - Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация .
БДС EN 12208:2003 - Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация
БДС EN 12210:2003 - Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация
БДС EN 1715-1:2003 - Алуминий и алуминиеви сплави
БДС EN 1301-1:2003 - Алуминий и алуминиеви сплави. Части 1 - 3
Контрол
Всички доставени изделия и изпълнени работи се приемат от Техническия 
ръководител.
За изпълнените дограми се съставят два констативни акта:
За съответствие и качество от производителя.
На обекта след завършване на монтажа.
Вратите и витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.
1.2.10 Тенекеджийски работи;
Тенекеджийските работи се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и 
изискванията на избраната система. При изпълнение в зимни условия се спазват 
специфичните изисквания на ПИПСМР.
Тенекеджийските работи се изпълняват от квалифицирани работници,
Покривните обшивки се изпълняват от поцинкована ламарина, здраво фиксирана към 
повърхностите. Снаждането на ламарината става на фалц.
Зоните около отворите в покрива за преминаващи инсталации и комини се изолират и 
упътняват.
Тенекеджийските работи се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, 
ПИПСМР и изискванията на производителя.
Качеството и типа на всички материали за покривни и тенекеджийски работи, които се 
влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и 
да са придружени с „Декларация за съответствие”.
Всички материали са с високо качество и да се доставят със декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж, без повреди и с чисти повърхности.
Цялата продуктова гама отговаря на най-високите изисквания към
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производителността, според Европейска Норма EN14449.

IV.1.3 Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
Изпълнителят носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнотата и 
правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, 
изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията 
към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.
Освен това се ангажираме да съставяме всички документи към Наредба №3/31.07.2003 
г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", 
технически ръководител, представител на СС както и определените с тази наредба 
лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, 
огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите 
по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.
Актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, 
определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички 
обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 
площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 
съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 
строителни и монтажни работи и други, ще се документират от представителите на 
страните по сключеният договор, включително и с представители на СС.
Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване 
на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са 
обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. 
Актовете и протоколите, които ще се съставят от строителя в зависимост от 
необходимостта, както следва:
A) Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 
разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж - съставя се от възложителя, 
проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор).
Б) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. "Откриване на 
строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж. След 
съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на 
строежа. Протокола се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, в 
присъствието на Възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице 
по част "Ееодезия" към лицето, упражняващостроителен надзор. На точна схема 
(окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от 
новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията 
до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, 
както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните 
нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било. В тридневен срок от съставянето на този 
документ лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след 
което строителните и монтажните работи може да започнат.
B) Заповедна книга на строежа - съставя се, попълва се и прошнурова и с номерирани
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страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо 
строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на протокол, а когато такъв не се 
изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж 
(заверено от органа, който го е издал);
Заповедната книга на строежа съдържа:
данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно здаденото 
разрешение за строеж;
данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия 
ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, 
упражняващо технически контрол за част "Конструктивна";
всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 
оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 
несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на 
проектанта;
Г) Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен е одобрения 
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа - съставя се от 
строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към 
лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта;
Д) Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и 
елементи на строителната конструкция - съставя се от строителя, проектанта по част 
"Конструктивна" и технически правоспособното физическо лице по част 
"Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, с акта се приемат и 
видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; 
актът се съставя при достигане на проектните нива, както и за вертикални и други 
елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него;
Е) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството - 
съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на 
изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по 
съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен 
надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически 
контрол за част "Конструктивна" при спиране на строителството поради: искания за 
изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по 
договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки 
условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, 
строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по 
предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът ще съдържа точни данни за 
състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за 
доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които 
подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и 
пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите 
допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за 
необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на 
машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на 
строителството;
Ж) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните 
работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия 
ред и предвидените в т. 10 други случаи - съставя се от възложителя, строителя,
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проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо 
строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части 
за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след 
отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на 
този акт могат да се изпълняват СМР;
3) Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 
подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на 
проекта - съставя се от строителя и технически правоспособните физическилица по 
съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за 
всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на 
закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при 
закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя 
се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа 
или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за 
експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се 
приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;
И) Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. 
- съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните 
части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на 
причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване 
на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им; проектанта- 
конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част 
"Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за 
съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна 
документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за 
изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на 
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., 
доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към 
строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и 
контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на 
недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение заприемане на 
строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
Й) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 
от него) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по 
всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от 
технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор 
по съответните части, или от техническия ръководител за строежите; този акт е 
основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен 
надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от 
строителя на възложителя; актът съдържа:
описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 
строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, 
дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други 
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;
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данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида гфи f  
откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 
неизвършени. незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на 
искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и 
др.; доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, 
ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите 
установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;
К) Протокол за установяване годността за ползване на строежа - съставя се от 
определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със 
заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 
2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;

С оглед на спецификата на НПЕЕМЖС, строителната документация водена но 
време на строителството. следва да бъде подписвана и от представител на 
Сдружението па Собствениците.
Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите 
ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, възложителят и СС 
съхраняват по един екземпляр. Оригиналът на протокола за откриване на строителна 
площадка и за определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно от 
администрацията, издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от 
възложителя или от лицето, упражняващо строителен надзор, като екземпляр от него се 
съхранява на строителната площадка за проверка.
Инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията 
по ЗБУТ на работещите следва да бъдат също документирани. Картотекиране и отчет 
на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на 
съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, 
строителните машини, превозните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед 
отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на 
работещите също са ангажимент на Строителя.

Дейност 6 -  Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически 
решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при 
въвеждане на обекта в експлоатация
Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на 
строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия 
проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при 
възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите. 
Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния 
проект.
Съгласно условията, посочени в договора и в съответствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, Изпълнителят на настоящата поръчка ще 
изпълнява следните дейности и задължения, а именно:
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територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
Участва при съставянето на всички изискващи се актове и протоколи по време на 
строителството;
По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството;
Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни 
проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост трябва да спазва 
разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;
Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 
строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на 
строителството, както и други дейности - предмет на договора;
Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, 
издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на 
синхронизираните европейски стандарти БДС EN;
Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и 
необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на 
строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;
Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с 
него предварително всички решения и действия;
Съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на 
работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;
Извършва експертни дейности и консултации;
При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа;
Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация; 
Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, 
възникнали в процеса на изграждане на обекта;
Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими 
по Закона за устройство на територията.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след 
получаване на писмена покана от Възложителя.
За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.
При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена 
покана изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя в срок 
не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки 
авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо 
уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на 
Изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил 
частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да 
оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и 
извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен 
да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на 
повикванията на Възложителя.
Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, която 
да бъде използвана от трети лица при участие в конкурсите за изпълнение.
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одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 
проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при 
условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на 
заложените в процедурата минимални изисквания.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във 
всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 
Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по 
време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно 
изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 
строителството;
Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост 
по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
Дейност 7 -  Изготвяне на екзекутивната документация 
Изпълнителят ще поддържа единна подложка с онлайн достъп в реално време, 
като по такъв начин ще се нанасят лесно извършените СМР и всички промени и 
корекции по части /ако е наложително/ и ще има лесен достъп до тях от всички. В хода 
на работите един път месечно ще прехвърляме цялата информация на Auto-CAD 
файлове и ще ги предаваме на Строителния надзор в две копия -  едното показващо 
свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.
При приключване на всички работи, ще представим подписани екзекутивните чертежи 
за одобрение на Строителния надзор. След одобрението им ще предадем два комплекта 
Auto-CAD файлове на CD ROM носители, и пет печатни комплекта.
Дейност 8 - Докладване на напредъка
Всеки календарен месец Фирмата ще предава месечен доклад по напредъка, който ще 
съдържа следната информация:
■ Процент на извършените дейности в сравнение с одобрената програма, 
заедно с описание и прогнозен процент на работите, планирани за следващия месец.
■ Списък с оборудването на Изпълнителя на строителната площадка, заедно с 
разгръщане/обхвата на работите през месеца.
■ Списък на наетите работници и служители на строителната площадка.
■ Данни за злополуки, ако има такива.
■ Обобщение на извършените дейности през съответния месец, заедно с 
описание на трудности и проблеми, възникнали тогава.
■ Ситуация по отношение на плащанията, заедно с датите, на които 
Сертификатите за плащания са предадени на Изпълнителя.
■ Описание на някакви искове, предявени от Изпълнителя.
■ Снимков материал на напредъка, когато е възможно.

V. Етап „Заключителен”
Дейност 1 -  Демонтажни работи, демобилизация.
След приключване на работите по предмета на договора. Фирмата своевременно ще 
демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови 
помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я

Николай Нико.г
/У правител/
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Дейност 2 -  Издаване на разрешение за ползване
Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 
и чл.178 от ЗУТ. Възложителя ще изготви заповед за назначаване на Държавна 
приемателна комисия, която ще извърши проверка за приемане и въвеждане на обекта в 
експлоатация. Екипът на Изпълнителя ще окаже пълно съдействие на Строителния 
надзор и Възложителя при организирането на всички мероприятия свързани с 
финализирането на проекта.

VI. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Идентификация на възможните рискове в следните аспекти:
- Степен на въздействие (стойност на риска) върху изпълнението при 
възникването на риска;
- Дейности, които биха били засегнати при настъпването на определения фактор;
- Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска;
Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните 
рискове по проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да 
повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена 
стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения финансов модел. Степента на 
риска се проявява както в заплахата за реализация на проекта, така и във възможността 
за нейното подобряване.
Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на 
вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална 
степен вероятността за отрицателно.
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да 
не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с 
инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, 
надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.) Управлението на риска 
е систематичен процес на идентифициране, анализиране и предприемане на мерки по 
отношение на риска.
Оценката на риска се преразглежда, когато настъпят промени, които могат да окажат 
влияние върху риска:
• Настъпили промени в нормативната уредба на страната;
• Икономическата ситуация в страната;
• Фактори, свързани с екологията, културата, историята;
• Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на 
местно ниво;
• Изменение в инвестиционните намерения;
• Съществена промяна в проекта;
• Промяна в технологията на изпълнение;
• При злополуки, аварии, бедствия и др. форсмажорни обстоятелства; 
Идентификация па риска и количествен анализ на риска
Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, 
чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните 
характеристики на проекта:
• Цел;
• Обхват;

Николай Николов

73



Срок;
Бюджет;
Качество;
Съответствие с изискванията на възложителя;

Процесът на оценяване на риска включва следните етапи:
• Етап 1: Класификация на дейностите -  осигуряване на входяща информация, 
определяне факторите на влияние.
• Етап 2: Идентификация на опасностите.
• Етап 3: Определяне броя на работите, изложени на съответните опасности.
• Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му.
• Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат -  експертна 
оценка и физическа идентификация.
• Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска.

За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 
риска: вероятност (В), тежест(Т) и ниво на риска (HP):

ВЕРОЯТНОСТ на настъпване на риска (В)_________________________________________
Вероятност Описание на ситуацията Оценка
Невъзможна Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова 

събитие не се е сбъдвало в организацията или в 
сродни организации и се счита, че практически е 
невъзможно

0

Малко възможна Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на 
различни взаимно свързани фактори, поради 
извършване на определена дейност, която ще се 
осъществи един път в периода 1 до 6 мес.

1

Възможна Възможно е събитието да се случи при 
извършване на ежедневната трудова дейност, 
която се осъществява един път на ден.

2

Висока степен 
на възможност

Възможно е събитието да се случи във всеки един 
момент, при извършване на ежедневната дейност.

3

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА, очаквано въздействие на риска (Т)

Т ежест Описание на вредата Оценка
Малка Незначителна, без последици 1
Средна Умерена -  има последици във времето 2
Средно висока Сериозна -  налага се да се вземат спешни мерки 3
Висока Опасна 4
Фатална Катастрофална 5



HP -  Ниво на Риска, стойност на въздействие НР=В*Т

Резултат Оценка
Н Р= 1 нищожна
HP = 2 незначителна
НР = 3 средна
HP >4 значима

Рискова предпоставка №1: Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя 
на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от 
страна на екипа на проекта, създаден в рамките на общината към

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА 3ИСКА
№ Риск Вероятност Т ежест 

на
вредата

Оценка на 
риска 
(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Забавяне при съгласуване и 

одобрение на техническия проект
1 1 1 Нищожна

2 Забавяне на разрешение за 
присъединяване към мрежата на 
елекро-разпределително 
дружество с цел осигуряване на 
електро захранване на обекта

1 1 1 Нищожна

3 Забавяне на издаване от 
държавните контролни органи на 
съответните разрешителни

1 1 1 Нищожна

4 Забавяне на процесите по 
въвеждане на обекта в 
експлоатация

1 1 1 Нищожна

5 Липса на съдействие или 
информация от страна на други 
участници в строителния процес

1 1 1 Нищожна

6 Недостатъчно съдействие или 
информация от страна на други 
участници в строителния процес

1 1 1 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Съгласуване и одобряване на техническия проект
2 Забава и недостатъчно изходни данни за проектирането, които следва да бъдат 

представени от Възложителя

3^ ЩЯ

^ О Д



-------------------------------------- —— ----------------------------------------------------------------------------------------- £ LsL 
3 Забава при обработката на предоставени за одобрение от Възложителя документи______
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

Своевременно се придвижват всички документи
Определяне на конкретно длъжностно лице за набиране, обробатване и предоставяне на 
информация до всички участници в инвестиционния процес__________________________
Поддържане на непрекъснат контакт между всички участници в процеса, а при забавяне 
или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат сигналазирани 
ръководителите им или компетнетни лица за преодоляване на проблема._______________
Изграждане на добри взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните 
комуникационни дружества, така и с държавните контролни органи и Възложителя,_____
При необходимост ще осигурим достатъчно на брой бензинови генератори за 
електричество необходими за изпълнението на обекта в срок_________________________

______ Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема______
Липсата на съдействие и информация крие сериозни опасности за успешното 

осъществяване на дейностите по проекта. Навременното представяне на информация при 
изпълнението на задачите е идентифицирано като основна предпоставка за успешното 
изпълнение на настоящата поръчка. С особена важност е предварително да бъдат определени 
вида, структурата, съдържанието, формата, обема и периодичността на подаваната между 
заинтересованите страни информация. При неосъществяване на комуникация между някой 
от служителите на Възложителя и Изпълнителя ще бъде осъществена връзка с неговия 
ръководител и ще бъде обсъдено необходимото действие. Бързата реакция от наша страна 
при недостатъчна информация няма да генерира забава в изпълнението на изготвянето на 
проектното предложение.

Своевременно се придвижват всички документи, като не се допуска генериране на 
необосновани закъснения. Ще бъде определено конкретно длъжностно лице за набиране, 
обработване и предоставяне на информация до всички участници в инвестиционния процес. 
Ще бъде поддържан непрекъснат контакт между всички участници в инвестиционния 
процес.

Още след сключване на договора ще оганизираме среща, на която да бъдат поканени 
всички участници в строителния процес, за да се установят каналите за комуникация, да се 
идентифицира наличната и необходимата информация и техническата документация по 
отношение на обекта. Такива срещи ще бъдат организирани периодично по време на 
изпълнение на договора, като на тях ще бъдат обсъждани всички налични въпроси и 
проблеми.

Ще поддържаме постоянна комуникация на експертно ниво с всички участници в 
строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, Строителния 
надзор. Сдружение на Собствениците и Проектанта. Ако бъде констатирана липса на 
необходима информация при някой от участниците в строителния процес, ние ще укажем 
съдействие и експертна помощ при набавянето на необходимата информация.

При забавяне или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат 
сигнализирани ръководителите им или компетентни лица за преодоляване на проблема. Ще 
инициираме провеждането на работна среща с участниците в проекта, на която ясно и 
обосновано ще изложим същността на съществуващия проблем и подробно ще бъдат 
анализирани възможните варианти за навременно справяне с настъпилата рискова ситуация.

При необходимост за указване на съдействие на друга страна в строителния процес, ще
осигурим експертен ресурс за бързи и своевременни действия.____________________________

Николай Николов 
/Управител/



№ Риск Вероятност Тежест на Оценка Ниво /
вредата на риска степен на

Рискова предпоставка №2: Липса на информация или недостатъчна 
информация необходима за изпълнение на проектантските задачи в рамките 
на поръчката._________________________________________________________________

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност Т ежест 

на
вредата

Оценка на 
риска 
(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Забавяне при представяне на 

задание за проектиране
1 1 1 Нищожна

2 Забавяне при представяне на 
доклад от конструктивно 
обследване

1 1 1 Нищожна

3 Забавяне на издаването на 
становища и данни от 
съответните експлоатационни 
дружества за свързване на 
вътрешните мрежи и 
инсталациите на обекта с мрежите 
на техническата инфраструктура.

1 1 1 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Изготвяне на отделните проектни части в приетите срокове
Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема
1 Голяма част от необходимата изходна информация за проектантската задача е изготвена 

и приложена към тръжната документацията на настоящата обществена поръчка
2 Разполагаме с екип от опитни професионалисти, които при констатиране на липса на 

изходни данни относно състоянието на сградата, могат в кратки срокове, качествено да 
определят необходимите параметри чрез изпитвания на място

3 Опитен проектантски екип, способен да взима гъвкави решения

Рискова предпоставка №3: Липса на сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Община Столична район „Слатина”, 
ББР и др. заинтересовани страни;

Николай Николов



(HP) ------------*—Цриска
1 Забавяне при издаването на 

разрешение за достъп и др.
1 1 1 нищожна

2 Неявяне на представители на СС 
на периодичните срещи и липса 
на съдействие при взимането на 
решения

1 1 1 Нищожна

3 Неуредени трудови 
правоотношения на работодателя 
с работника

1 1 1 Нищожна

4 Забавяне при подписването на 
изготвените актове по време на 
строителството съгласно Наредба 
№ 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на 
строителството

1 1 1 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

Да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор

1 Съгласуване и одобрение на техническия проект съгласно приетите срокове
2 Навременно оформяне и подписване на съпътстващата строителния процес 

документация
3 Забава при взимането на съгласува решения от всички заинтересовани страни
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 Своевременно се придвижват всички документи
2 Организиране на регулярни срещи за обмен на информация и взимане на решения и 

изготвяне на чек листи за контрол при предоставяне на информация от всяка от 
компетентите страни

3 Определяне на длъжностни лица при всяка от компетентните страни, пряко отговорни 
за осъществяне на бърза и точна комуникация и поддържане на непрекъснат контакт 
между всички заинтересовани страни, а при забавяне или неполучаване на информация 
от останалите участници ще бъдат сигналазирани ръководителите им или компетнетни 
лица за преодоляване на проблема

4 Поддържане на непрекъснат контакт между всички участници в процеса, а при забавяне 
или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат сигналазирани 
ръководителите им или компетнетни лица за преодоляване на проблема.

5 Гъвкавост при вземане на решения
6 Успоредно с изграждането на обекта ще се съставят изискуемите по наредбата 

протоколи, протоколи от лабораторни изпитвания, както и се следи за навременното 
предаване на сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали.

Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска
Липсата на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна информация 

относно рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подцешвгц^ на

п



ролята и значението на различните заинтересовани страни. Определянето на основните uejrfT 
на проекта е ключът за добрата му реализация. За да се осигури постигане целите на проекта, 
Изпълнителя ще включи всички заинтересовани страни, свързани с проекта от самото 
начало, приобщавайки ги към процеса за вземане на решения и съобразявайки се с техните 
становища. При стартиране на работата по настоящата обществена поръчка, ще настояваме 
Консултанта да представи на всички участници, ангажирани с изпълнението на проекта 
/Строител, Строителен надзор, Сдружение на Собствениците, Инвеститорски контрол, 
Възложител/ задължителните изисквания на програмата за отчитане дейностите по проекта, 
като ще настояваме да представи на всички страни разработени индикатори за качество и 
обезпеченост на дейностите по проекта, както и приемане на общи принципни правила за 
комуникативност, своевременна информираност за евентуални рискове, както и за напредъка 
на дейностите по изпълнение на проекта.

Организиране на регулярни срещи за обмен на информация и взимане на решения и 
изготвяне на чек листи за контрол при предоставяне на информация от всяка от 
компетентните страни.

Определяне на длъжностни лица при всяка от компетентните страни, пряко отговорни за 
осъществяване на бърза и точна комуникация и поддържане на непрекъснат контакт между 
всички заинтересовани страни, а при забавяне или неполучаване на информация от 
останалите участници ще бъдат сигнализирани ръководителите им или компетентни лица за 
преодоляване на проблема.

Не на последно място за недопускане настъпване на тази рискова ситуация е и 
гъвкавостта при вземане на решения.

При констатиране от наша страна на недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на проекта, то нашата реакция ще бъде незабавна, като 
първоначално в най-кратки срокове ще уведомиме по подходящ начин за нъстъпилата 
ситуация Възложителя. Ще инициираме работна среща между ключовите отговорници за 
изпълнението на строителните работи от нашия екип и представители на Екипа за 
управление на проекта от страна на Възложителя. При необходимост на срещата ще бъде 
поканен и кмета на района и други представители на общинската администрация, имащи 
отношение по изпълнението на инвестиционния проект. Ще бъде търсено обусловено 
решение на възникналия проблем в оптимални срокове, както и различни похвати за 
излизане от създалата се вече ситуация. Нашият екип ще прояви разбиране и търпеливост в 
рамките на допустимото спрямо останалите заинтересовани страни в рамките на проекта.

Рискова предпоставка №4: Неясноти и промени в условията за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятнос

т
Тежест

на
вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Промяна в законодателството на 

Бълагария
1 1 1 нищожна

2 Промяна в законодателството на 
ЕС

1 1 1 нищожна

3 Промяна в изискванията на 
НПЕЕМЖС във връзка с 
удовлетворяване на изискванията 
за постигнати резултати за ЕЕ на

1 1 1 нищожна



^ --- f-JLпроекта
4 Промяна в изискванията на 

НПЕЕМЖС във връзка с 
допустимите за финансиране 
дейности

1 1 1 нищожна

5 Промяна в изискванията на 
НПЕЕМЖС във връзка с 
наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора

1 1 1 нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения да
2 Анализ на възможните законадателни промени Да
3 Анализ и текущо наблюдение на изискванията на ОПОС да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Необходимост от преработка на одобрения проект
2 Необходимост от създаването на допълнителни документи свързани със строителния 

процес за периода преди настъпване на промяната
3 Забава на междинни плащания поради неясноти за придружаващия комплект документи
МЕ]
и о

РКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ 
ГРАНИЧЕНИЯТА

1 Запознаване с промените на законодателството на България и ЕС, както и с новите 
правила на НПЕЕМЖС, в случай че такива настъпят и адекватна реакция във връзка с 
изпълнение на задачите по договора.

2 Преработка на всички задачи, свързани с промените, за да не се застраши изпълнението 
на проекта.

3 Компетнетни решения с оглед на бързо и ефективно прилагане на новите изисквания

Рискова предпоставка №5: Кратки срокове за изпълнение, времеви рискове

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Рискове свързани с проектирането

№ Риск Вероятност Тежест на 
вредата

Оценка 
на риска 
(HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Забава на издаване на 
разрешение за достъп до обекта

0 1 0 нищожна

2 Забава при издаване на скици, 
виза за проектиране, данни от 
кадастъра и разпределителните 
дружества за комуникации

0 1 0 Нищожна

3 Забава при предоставяне на 
данни за съществуващите 
комуникации

0 1 0 Нищожна

4 Забава вследствие на значими 
промени в българското 
законодателство, свързано с

0 1 0 Нищожна



VI

промяна на нормативите при 
проектиране и др.

5 Забавяне на проекта, вследствие 
недобра координация между 
отделните екипи

0 2 0 Нищожна

6 Забавяне на проекта вследствие 
на забавяне проектирането по 
под части

1 2 2 незначителна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Използвани входни данни

Наблюдения
Комуникация с изпълнителя на дейността
Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации

да
да
да
да

1
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор

Изготвяне на отделните части на проекта в срок
Липса на време за съгласуване и одобряване на изготвените проекти

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ
И ОГРАНИЧЕНИЯТА

10

11

Своевременно се придвижват всички необходими документи
В проектантския екип са привлечени висококвалифицирани специалисти с доказан опит 
в изготвянето на проекти за ЕЕ___________________________________________________
Предвижда се установяване на тясно сътрудничество с другите участници в процеса, за 
да се осигури безпроблемен процес на даване на необходимите одобрения и 
разрешения.____________________________________________________________________
Предвиждаме проектът да бъде съобразен с действащите нормативи за проектиране, 
препоръки и доклади от разпределителните дружества, както и с изискванията на 
компетентните инстанции, свързани с безопасната експлоатация и спазване на 
екологичните норми_________________________________________________________
Предвиждаме да се изготвят изчерпателни и коректни доклади за съответствие и 
разработки, основани на експертната оценка на нашите висококвалифицирани 
специалисти
Изграждане на стройна структура на планиране, организация на времето и ресурсите, 
както и координация между отделните структури и инстанции_____________________
Стриктно се спазване на Нормативната уредба в РБ
Планираме незабавно започване на геодезическо заснемане на сградата, като при 
възникване на непредвидена пречка (административна или свързана с атмосферните 
условия) имаме готовност и възможност да включим допълнителен екип, който да 
подпомогне работещия.__________________________________________ ____________
Планираме незабавно започване на конструктивното проучване на сградата, като при 
възникване на непредвидена пречка (административна или свързана с атмосферните 
условия) имаме готовност и възможност да включим допълнителен екип, който да 
подпомогне работещия._______________________________________________________
Проектантските ни екипи имат опит в изпълнението на сходни с настоящата поръчка 
проекти, има изградена добра организация и комуникация между отделните екипи и 
съгласуването на отделните части между екипите е установено в предишни проекти.
Нашите проектантски екипи са запознати обстойно с изискванията и спецификата на 
проекта и сроковете ни са определени на база предишен опит, съгласувани са между 
отделните екипи и са реално постижими________________________



12 Има изградена стройна система за комуникация между участниците в екипа, като още 
на ниво оферта ние имаме изчистена концепция за развиването на проекта и за 
изпълнението на отделните етапи на проекта

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Рискове свързани със строителството

№ Риск Вероятност Т ежест 
на

вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Риск от забавяне вследствие 
забавяне разрешителни за 
депониране на земни маси, 
отпадъци; разрешителни за 
достъп и др.

2 1 2 Незначителна

2 Забавяне вследствие забавяне на 
доставки на материали

2 1 2 Незначителна

3 Забавяне вследствие на 
инцидент при трудова 
злополука

2 1 2 Незначителна

4 Забавяне, причинено от промяна 
в проекта

1 1 1 нищожна

5 Забавяне, причинено от промяна 
в инвестиционните намерения

1 1 1 нищожна

6 Забава, причинена от забавяне 
на финансиране по проекта

2 1 2 Незначителна

7 Забава причинена от недобра 
координация в технологичните 
процеси

1 1 1 нищожна

8 Забава в следствие промяна на 
техническото ръководство на 
обекта

1 1 1 нищожна

9 Забава свързано с наемането на 
неквалифицирана работна ръка

1 1 1 нищожна

10 Забавяне на срока по 
административни причини — 
забавяне на разрешителни - 
задължение на Възложителя, 
забавяне при свикване на 
приемателни комисии, забавяне 
на проектантско решение и др.

2 1 2 Незначителна

11 Забавяне на срока поради ниски 
температури при изпълнение на 
СМР

2 1 2 незначителна

12 Забавяне на срока поради 
дъждовно време

2 1 2 незначителна

13 Забавяне на срока поради 
високи атмосферни температури 
при изпълнение на СМР

2 1 2 незначителна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА ЕА РИСКА



Използвани входни данни '
1 Наблюдения да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността да
3 Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството да
4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Окончателно приключване на обекта в срок
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 В случай на забава по каквито и да е причини ще се подсигурят допълнителни групи 

работници и механизация.
2 Предвижда се повечето СМР да се изпълняват от квалифицирани работници, с което се 

намалява времето по изпълнение и отстраняване на забележки до минимум.
3 „Николов Кънстракшън”ЕООД има добра финансова история, с което се намалява риска 

от забавяне на доставки, вследствие ненавременни плащания към доставчици; забавяния 
на плащания към работници, различни такси, които също могат да се отразят върху 
срока за изпълнение.

4 В случай на забава имаме ресурси да обезпечим евентуална промяна в графика, 
изискваща включването на допълнителна механизация и работна ръка.

5 Доброто познаване на проектната и тръжната документация от нашите технически 
специалисти и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на 
риска от неподходящ избор при планиране дейностите по изграждане на обекта до 
минимум

6 „Николов Кънстракшън”ЕООД разполага с достатъчно на брой висококвалифицирани и 
добре подготвени технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в 
изпълнението на проекта.

7 „Николов Кънстракшън”ЕООД гарантира, че на обекта няма да бъдат наемани хора без 
необходимата квалификация.

8 В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (пресичане на комуникации и 
др.) ние разполагаме с правоспособни лица по специалностите, които благодарение на 
опита си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с което да се 
ограничи риска от забавяне на графика до минимум.

9 Обезопасяване на материали и оборудване срещу повреда от силните пориви на вятъра
10 Непосредствено след получаване на решението на Възложителя за избор на изпълнител 

ще бъдат мобилизирани екипите на фирмата за изпълнени на поръчката
11 Доброто познаване на проектната и тръжната документация от нашите технически 

специалисти и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на 
риска от неподходящ избор при планиране дейностите по изграждане на обекта до 
минимум. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени 
технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на 
проекта. При необходимост ще направим промяна на линейния календарен план и 
мобилизиране на допълнителни трудови, технически и финансови ресурси с цел 
изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковте определени като 
крайни.

12 Планиране - При възникването на риска ще се изготвят Междинни работни 
програми, които ще съдържат план за работа за междинните етапи от изпълнението на 
строителството по видове дейности и/или подобекти, които ще визуализират 
наваксването на изоставането с обосновка за ресурсно и техническо обезпечение, както 
и спазване на технологичната последователност на СМР. Междинните щрограми ще



Vобхващат седмичен и/или месечен период и ще бъдат предоставяни за одобрение <бт 
Възложителя, Надзора и Сдружение на Собствениците на ежеседмичните срещи.

13 Основната мярка за недопускане на риска е отчитането на прогреса на изпълнените 
СМР, съгласно работната програма. Методологията на отчитане на прогреса ще бъде 
базирана на контрола на изпълнението на видовете дейности и анализа на резултата 
съобразно предоставените и одобрени Работна програма и междинни програми. За 
целта ще се изготвят отчети за прогреса, които ще бъдат предоставяни на Възложителя 
и Надзора за сведение и одобрение. Контролът на планирането ще се осъществява от 
Ръководителя на екипа и от другите опитни квалифицирани кадри. При изготвянето на 
работните програми ще се взимат предвид изискванията, методологиите и уменията на 
специализирани доставчици,производители, на действащите нормативи и стандарти и 
на добрата строителна практика

14 На обекта ще се използва техника, която е преминала технически преглед и контрол 
непосредствено преди доставката на обекта. На обекта ще се поддържат достатъчен 
брой резервни части с цел своевременно отстрняване на по-малки аварии. На обекта ще 
се поддържа допълнителна межанизация.

15 Оптимизиране на работното време - За постигане на необходимият прогрес на 
работите е предвидена работа седем дни в седмицата по 8 часа. При лоши 
метеорологични условия е предвидено да се включат допълнително работници, с цел 
спазване на срока.

16 Оптимизиране на ресурсите - Съгласно контрола на прогреса на работите и на базата 
на направен анализ на причините за евентуални закъснения Ръководството на обекта 
може да вземе решение за допълнително ресурсно обезпечаване на обекта. Фирмата 
разполага със сравнително нова и високопроизводителна техника и с високо 
квалифициран персонал, които са в състояние да извършват качествено и срочно голям 
обхват от специализирани дейности.

17 Строителят може пряко да управлява този риск, като действията, които можем да 
предприемем, са регулярни посещения на строителната площадка с представители на 
Строителя, Строителния надзор и Инвеститорския контрол, с цел своевременно 
отстраняване на нередовностите, ако има такива за приключване и предаване на обекта.

18 Ще се изпълнява постоянен контрол на качеството на завършените работи изискано от 
възложителя и поетапно приемане на работата с цел минимизиране на вероятността от 
необходимост от ремонти и отстраняване на констатирани неточности, а при наличието 
на такива те да бъдат своевременно отстранени.

19 Още при подписването на договора ще бъде изготвена комуникационна стратегия с цел 
поддържане постоянни контакти с всички участници в строителния процес, 
включително с отговорните институции и с експлоатационните дружества. При тези 
контакти ще запознаваме съответните участници и отговони институции с текущите 
проблеми и напредъка по изпълнение на договора, с което изпреварващо ще получаваме 
техните становища и мнения по ключови въпроси за испълнението.

Рискова предпоставка №6: Липса на координация между екипите на Изпълнителя

КАРТА 3.А ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност Тежест

на
вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Некачествено изпълнени СМР, 
вследствие на лошо управление

2 1 2 Незначителна
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2 Некачествено изпълнени СМР, 
вследствие на недобре подбрана 
или грешна технология на 
изпълнение

2 1 2 Незначителна''—

3 Рискове от пропуски при 
планиране на дейностите

2 1 2 Незначителна

4 Нарушаване на функционалните 
връзки, комуникации и 
отговорности в системата за 
управление на качеството

2 1 2 Незначителна

5 Пропуски в съответствието 
между отделните проекти

2 1 2 Незначителна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Използвани входни данни
1 Наблюдения да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността да
3 Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството да
4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Незадоволително качество на крайния продукт вследствие на недобре избрана 

технология на изпълнение или контрол по време на изпълнението
2 Забавяния на строителството поради неточности в проектирането
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 Въведена и реално функционираща система за качество ISO 9001:2008.
2 Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на 

българските стандарти за качество.
3 Всички връзки между отделните звена в ръководенето на строителния процес са 

подсигурени от дублиращи и контролиращи звена, архивиране, работа със записи и 
отговорници по звена

4 Работниците и служителите на фирмата задължително са квалифицирани да изпълняват 
съответния вид СМР, имат нужните документи/паспорти/ сертификати/дипломи, които 
се изискват от техническия контрол на проекта. Стриктно се спазва йерархичната 
структура на обекта и изпълнението на всеки един вид СМР се проверява преди да бъде 
приет и предаден готовия продукт на Възложителя.

5 Контролни звена проверяващи изготвените програми, предвидените срокове, 
необходимите доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс.

6 Цялата комуникация между Възложителя и Изпълнителя се води в писмена форма, 
която се архивира съгласно системата за управление на качеството.

7 Отговорници по приемане и отчитане на работите.
8 Стриктно прилагане на системата за ръководене на документи и тяхното значение за 

процеса
9 Стриктно прилагане на системата за архивиране на документи

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА



Дейност Отговорник
Представяне на Гаранцията за изпълнение на Възложителя 
при подписване на Договорното споразумение Финансист

Представяне на всички необходими застраховки Финансист
Предпроектни и проучвателни дейности набиране на изходни 
данни. Обработка на предоствена от Възложителя 
информация

Проектант

Изготвяне на Технически инвестиционен проект Проектанти по 
Всички части

Съгласуване на Технически инвестиционен проект с 
отговорните институции (съгласно нормативната уредба)

Отговорни 
институции 
(съгласно 
нормативната 
уредба напр. Район 
„Слатина”, Чез, ВиК 
И др.)

Съгласуване на Технически инвестиционен проект- изготвяне 
на Доклад за съответствие. Надзор

Издаване на разрешение за строеж

ОЕСУТ - Главен 
Архитект -  
Столична община, 
район „Слатина”

Откриване на строителна площадака

Проектант- 
Строител- 
Възложител- Стр. 
надзор

Предложение за офис, осигуряване и оборудване на офис на 
Строителен надзор съгласно изискванията на договора

Логистика

Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя Логистика
Предложение за одобрение на информационни табели и др., 
съгласно изискванията на Мерки за публичност, изработката 
им и монтаж на определениот Възложителя места

Специалист
комуникации

Предложение за одобрение от Строители надзор на работна 
програма, съдържаща План за организация и изпълнение на 
СМР (линеен график, методите за изпълнение на СМР, брой 
екипи заедно с техният числен състав и оборудване и др.), 
План за опазване на околната среда, План за предотвратяване 
и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и 
ликвидиране на аварии, План за безопасност и здраве, План за 
евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка, Система за осигуряване на качеството 
(включително формат на писма, бланки, искания за одобрения 
и проверки,отчети и др.), План за паричния поток;

Ръководител проект,
технически
ръководител,
специалист
качество,
специалист ПТО,
координатор ЗБУТ
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Дейност
>

Отговорник
Предложение за одобрение от Строителен надзор на 
необходимите материали, съдържащо вид, марка, произход, 
сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи

Технически

и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно 
изискванията на договора - т.2.3 от Техническите 
спецификации

Специалист ПТО

Предложение за одобрение от Строителен надзор на Технически

лаборатории за изпитвания
Специалист ПТО

Посещение на производствените бази на производителите за 
запознаване на Инженера с технологията на производство и 
мерките за осигуряване на качество на производителите

Ръководител проект

Подписване на договори с производители и доставчици и 
изготвяне на график за доставка на материали 
(непосредствено след одобрението им от Инженера)

Специалист ПТО

Представяне на списък на всички разрешителни, необходими 
за започването и завършването на СМР Ръководител проект

Уточняване с Възложителя на местата за депониране на стр. 
отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването

Технически

им
Оглед на трасетата по улици или участъци съвместно с 
представители на общината и съставяне на протоколи, 
придружени със снимки за състоянието на настилките или

Ръководител проект, 
Технически

тревните площи преди започване на строителството
Среща с експлоатационните предприятия и запознаване със 
съществуващите съръжения и проводи на техническата 
инфраструктура в района на извършване на строително- 
монтажните работи (отразени в публично достъпни архиви 
или са посочени в предадените от Възложителя документи и 
допълнително изградени такива, които все още не са 
отразени.

Ръководител проект,
Технически
ръководител

Уточняване на начина на комуникация с експлоатационните 
предприятия в случай на евентуални аварии Ръководител проект

Среща с представители на КАТ и РСПАБ за уточняване на 
техните изисквания, начина на постоянна комуникация и Технически

начина на комуникация при извънредни ситуации
Получаване на указание от Строителен надзор на „дата за 
започване", подписване на Протокол образец 2а Ръководител проект

Почистване на строителната площадка от храсти и саморасла Технически
растителност в участъците, където това е необходимо ръководител
Участие в срещи, организирани от Строителен надзор - 
предхождащи строителството, за напредъка на работите РъковоД^йл проект
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Дейност Отговорник
Участие в мероприятия, свързани с Мерки за публичност и 
комуникация Ръководител проект

Представяне на други документи, съгласно условията на 
договора или изискани от Инженера Ръководител проект

Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение 
на доставен материали и оборудването и съгласно 
изискванията на производителите за складиране на 
материали

Технически
ръководител

Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски 
състав Специалист ПТО

Обхождане на обекта и запознаване на техническите 
ръководители с обема и обхвата на работите

Ръководител проект.
Технически
ръководител

Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и 
запознаването му със спецификата на работа и конкретните 
условия, подробен оглед на строителната площадка и 
инструктаж по ЗБУТ

Технически
ръководител

Транспортиране на техниката до строителната площадка Технически
ръководител

Доставка на първите количества материали, необходими за 
първия етап от изпълнението

Т ехнически 
ръководител

Инспекция от Строителен надзор на доставените материали Ръководител проект
Извършване на Авторски надзор по време на изпълнение на 
строителството

Проектанти по 
Всички части

VII. 1 Начин на организация и управление на строителния процес.
Организация на работа: Ще се работи от понеделник до неделя с работно време от 
8,00 до 17,00 часа -  8 часа всеки ден от седмица.
Управление на строителния процес на обекта : Управлението ще се осъществи от 
екип от ръководен персонал:
■ Ръководител екип;
■ Ръководител екип проектанти;
■ Конструктор;
■ Проектанти по всички части;
■ Технически ръководител-1бр.
■ Експерт -  контрол върху качеството -1 бр.
■ Експерт -  координатор по безопасност и здраве- 1 бр.

Координация между членовете на ръководния състав на Строителя
Ръководителя на екипа и ръководителя на обекта стриктно ще следят за качеството на 
работите, извършвани от съответния член на ръководния екип. Ще се следи дали те са 
съгласно проектните изисквания, нарежданията на Възложителя, специфичните
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Специално внимание ще се обръща на качественото и срочно изпълнение на 
възложените работи, както и на забележките от страна на Възложителя, ако има такива. 
Дейностите, извършвани от всеки член на колектива, ще бъдат включени в 
ежедневните и ежеседмичните доклади и всички проблеми свързани със следенето на 
прогреса, качеството, БЗР и опазване на околната среда ще бъдат обсъждани на 
дневните и седмичните срещи в присъствието на Възложителя.
При констатиране на нарушения, в зависимост от степента на провинението ще се 
прилагат следните мерки:
■ Писмено уведомление от Ръководителя на екипа за несъответствие с
искане за мерки и срок за отстраняване на нарушението;
" Поправка на дефектите от страна на Строителя, като разходите ще бъдат
платени от неизправния участник в строителството или под формата на удържана сума 
от сертификата за съответния период или ще бъдат прихванати от удръжките за добро 
изпълнение, съгласно договора;

VII.2 Организационна структура
Ръководител на екипа - организира, ръководи и контролира дейностите по 
изпълнението на Договора с Възложителя и договорите за доставки. Ръководи пряко 
екипа, изпълняващ проекта. Делегира допълнителни права и задължения на членовете 
на ръководния персонал на Изпълнителя. Участвува на оперативки при Възложителя, 
Сдружение на Собствениците и Надзора. Ръководи дейността на Проектантския екип 
заедно с Главния проектант. Следи за изпълнението на техническия проект, като в етап 
,.проектиране’’ един път седмично организира посещение заедно с Главния проектант и 
част от проектантите на място в офиса на Възложителя или Надзора. Там проектантите 
докладват за извършената работа, показват проекти, чертежи, схеми и др., обсъждат с 
екипа на Възложителя и Надзора, както и с представител на СС, конкретни въпроси от 
проекта. Ръководителят на екипа участвува винаги на оперативките при Възложителя и 
Надзора и разрешава възникнали спорни въпроси с Ръководния екип на Възложителя, 
Надзора и СС. Носи отговорност за реализацията на проекта от гледна точка 
изпълнение на предмета на Договора, управление на всички процеси в строителството, 
разходи, срокове, управление на качеството на строежа, спазване на технологичната 
последователност, залегнала в проекта. Пряко следи и отговаря за създаването на 
безопасни условия на работа и тяхното спазване.
Технически ръководител -  организира и подпомага Ръководителя на екипа при 
цялостното изпълнение на отделните подобекти. Следи за развитието на работите и 
генералното обезпечение с хора, материали и оборудване. Участвува в процеса на 
планиране и изготвяне на месечните доклади и седмичните отчети. Следи за създаване 
на безопасни условия на работа и тяхното спазване. Пряко е подчинен на ръководителя 
на екипа. Пряко ръководи изпълнителските екипи, получава задачи и се отчита за 
извършената работа пред Ръководителя на екипа. Работи съвместно и се съобразява с 
изискванията на ръководителя на екипа, както и със специалиста по здравословни и 
безопасни условия на труд. Контактува със строителния надзор /консултанта/, 
специалиста по контрол на качеството, специалиста по опазване на околната среда и 
мениджъра по механизацията. Подава информация за напредъка на строително- 
монтажните работи на мениджъра ПТО. Създава организация на работните бригади, 
дава заявки за материали и механизация. Носи отговорност за здравето и безопасността 
на работещите. Той съвместно с инженерите от Производствено технически отдел

Николай Николов
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съставя документите по отчитането на СМР и по изискванията на Наредба № 3 от * 
31.07.2003г.
Техническият ръководител ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни 
работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за 
воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а 
също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия 
на труд и противопожарна безопасност.
Технническият ръководител следи да не се създават предпоставки за трудови 
злополуки и следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, 
предоставянето и спазването на нормативната и проектна документация. Изготвя 
график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата 
документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване.
Той също така следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, 
инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на обекта.
Техническият ръководител следи за точното спазване на проектите и не допуска 
отклонения от тях или ако се наложи изменение на утвърдения проект, то да бъде 
отразено със съответната писмена заповед в заповедната книга от съответното лице, 
имащо право да направи това. Техническият ръководител познава в детайли проектната 
и нормативна база и дава нужните разяснения и инструкции по прилагането й на пряко 
подчинените си работници и бригади от работници.
Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в 
съответствие с действащата нормативна уредба. Воденето на документацията на 
строителния обект включва: 
s  водене на заповедна книга на обекта 
s  водене на бетонов дневник на обекта 
^ водене на дневник за земни и други работи 
s  водене на протоколи за проби и изпитвания
s  водене на екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР 
s  водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и 
противопожарна охрана
s  водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на 
труд и противопожарна охрана
■s получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта 
s  води дневник на получената от подизпълнителите проектна документация -  
предоставена и върната
s  получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в 
обекта
s  изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР 
s  актуване на извършените СМР
•s изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството 
J  водене на отчети за разплащанията със съответните документи 
s  водене и документиране на финансирането на обекта
s  водене и документиране на изпълнението на графиците
S води документацията по състоянието на машините и съоръженията, използвани 
на обекта, поддръжката им и обслужването им
s  води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в 
експлоатация
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - организира и отговаря за
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съставянето на Инструкции по Техника на безопасност и Охрана на труда и контрол на 
тяхното изпълнение на обекта. Снабдява, изисква и контролира по-безопасно полагане 
на труд и спазване на правилата по техническата безопасност. Осигурява и следи за 
спазването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания. Организира снабдяването 
на работниците с необходимите за изпълнение на работата им лични предпазни 
средства, с оглед спазването на безопасните и здравословни условия на труд. Следи за 
безопасността на работното оборудване, съоръженията и изпълнението на дейностите с 
повишена опасност. Контролира условията за безопасност на труда и противопожарна 
охрана на обекта. Организира и провежда редовни инструктажи по ЗБУТ. Ще 
присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи. 
Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки на Техническия ръководител 
на обекта. Също така през цялото време на изпълнението на договора координатора по 
безопасност и здраве ще има следните задължения и отговорности:
1. Да координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 
безопасност съгласно ЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 
СМР;
2. Да координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 
плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от 
строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно 
упражняващи трудова дейност;
3. Да актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, 
т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. Да организира съвместната работа между работниците на една и съща строителна 
площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита 
на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като 
при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи 
трудова дейност;
5. Да координира контрола по правилното извършване на СМР;
6. Да предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството.
Специалист контрол на качеството -  организира и е отговорен за изготвяне, 
съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството. Пряко е отговорен за 
цялостното управление на качеството във всичките му аспекти. Следи за съответствие 
на доставените материали с проекта и техническите спецификации, както и за 
съответствие на продуктите с придружаващите ги сертификати за качество и декларации 
за съответствие. Сравнява декларациите за експлоатационни показатели с изискванията 
на проектната документация. Контролира качеството на постъпващите суровини и 
продукти, преди тяхното влагане в строителството. Съвместно с Техническия 
ръководител контролира стриктното спазване на технологичната последователност при 
изпълнение на строителните дейности, съгласно българските норми и стандарти, както 
и предписанията на производителя. При установени нарушения дава предписания за 
отстраняването им в определен срок.
Главен проектант - Ръководи цялостната организация между проектантите по всички 
проекти части и подпомага работата на Ръководителя на проекта. Носи цялостната 
отговорност по изготвянето на Техническите проекти и тяхното съгласуване с
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необходимите институции в страната и региона. Следи за работата на проектантите по 
различните части. Присъства на оперативките при Възложителя, Надзора и СС, приема 
забележките и запознава екипа от проектанти с поставените задачи. Следи за 
изпълнението на проекта по отделните части като качество и обем. Следи за 
размножаването на документацията на хартиен и магнитен носител и предаването и на 
Възложителя.
Проектантски екип -  работят по различните части от проекта. По искане на 
Ръководителя на екипа и на Главния проектант посещават обекта един път седмично и 
присъствуват на оперативките при Възложителя и Надзора. Докладват за извършената 
работа, отговарят на поставените въпроси от Възложителя, Надзора и СС, при 
необходимост нанасят корекции върху проекта. Стремят се към стриктно спазване на 
договорените срокове.
Мениджър по механизацията -  Организира и отговаря за осигуряването и 
състоянието на оборудването, необходимо за изпълнението на обекта. Отговорен е за 
контрола върху безопасната и екологосъобразна работа на механизацията. Докладва за 
всички възникнали проблеми и взетите мерки на Ръководителя на екипа.
Мениджър ПТО -  организира и ръководи дейностите по осигуряване разработването 
на оперативно -  календарни и финансови графици за проекта, участва в 
изготвянето на междинните и окончателни сертификати за плащане, отговорен е за 
отчитането на дейностите по проекта, необходимото ресурсно обезпечение и 
съответните разходи за ресурси. Участва в изготвянето на ежеседмичните доклади и 
седмичните отчети, при необходимост присъства на координационни срещи с 
представители на Възложителя и/или Надзора.
Ръководител централен склад - . Организира документооборота на Приобектния 
склад във Временния лагер. Съдейства на Ръководителя на екипа относно назначаване 
на Началник приобектен склад. Получава заявки от Ръководителя на част 
СМР за доставка на материали и оборудване. Организира съвместно със специалистите 
в ПТО осигуряване на доставките и обезпечеността им с договори. Организира 
съвместно с Мениджъра по механизацията изпращането на материали и оборудване на 
обекта. Следи и изисква своевременното изписване на материали от централния склад. 
Прави проверки и инвентаризации на Началника на Приобектния склад. Следи за 
правилното попълване на документите в Приобектния склад.
Взаимодействие с Възложителя и компетентните администрации 
Ние предлагаме комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни 
направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на 
подобни обекти а именно:
А) Месечна среща
Освен отчета за изтеклия период, ще се обсъждат и данни от предходен протокол, 
въпроси и проблеми от предишни срещи, въпроси за безопасност вкл. отчет за 
инциденти, осигуряване и контрол на качеството, планирани дейности по проектиране 
и строителство, координация между проектиране и строителство, обстоятелства 
влияещи върху планирания ход, обсъждане на възникнали забавяния и мерки за 
преодоляването им, сравнение на прогреса на проекта спрямо предварително 
одобрените графици и т.н.
Б) Седмична среща
На тези срещи, между представителите на Изпълнителя, Възложителя и представител 
на СС ще се обсъждат представените предходни протоколи от срещи, възникналите 
текущи проблеми, прогреса на работите, коригиращите действия и плановете за
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за следващите две седмици, безопасност и отчет за инциденти, осигуряване на-' 
качеството, въпроси свързани с проектирането и координация със строителството.

Г) Непланирани срещи - те могат да се организират по искане на 
Възложителя, Техническия ръководител или СС по всяко време.
Д) Срещи за хода на работата
Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Възложителя ежеседмично или в офиса на 
Надзора. При нужда ще се свикват други срещи.
Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр., ще бъде 
отговорност на Изпълнителя.
На редовните срещи трябва да присъстват следните страни:
■ Възложителя;
■ Строителния надзор;
■ Изпълнителя;
■ Представител на СС
■ При необходимост представители на експлоатационни предприятия и други 
местни структури.
Като минимум дневният ред ще включва:
1) Преглед на протоколите от минали срещи;
2) Преглед хода на работата от края на последната среща;
3 Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на 
работа;
3) Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;
4) Преработване на строителната програма/ако е необходимо/ и планиране хода на 
работа за следващия работен период;
5) Проверки за качеството на строителните и монтажни работи;
6) Безопасност и сигурност;
7) Други текущи въпроси.

Докладване
По време на изпълнението на работите, ще се представят следните доклади във 
формите както следва:
А) Месечен доклад за Възложителя състоят се от:
■ Текущата кадрова обезпеченост на обекта;
■ Текущата техническа обезпеченост на обеката;
■ Наличните и подлежащи на доставки суровини и материали;
■ Подробен отчет за изпълнението на текущите СМР по видове;
■ Ставнителен анализ на текущи и предстоящите строителни процеси, отчитане на 
напредъка;
■ Доказване на количествата и видове изпълнени дейности подлежащи на приемане 
с Протокол;
■ Отчет за сроковете на изпълнение на възложените СМР;
■ Отчет за реда и спазването на изискванията на Договарящият орган, Нормативите 
изисквания. Техническите изисквания;
■ Изпълнението на указанията, препоръките и други подобни, дадени от 
съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта;
■ Начина на водене на отчетност на изпълнението и начина на оформлението на 
документите;



■ Стартирането на нов вид възложена работа;
■ Спазването на технологичните срокове за съответните видове работи;
■ Предложените за одобрение материали, като вид, качество и произход 
предварително преди тяхното влагане, придружени със съответните документи;
■ Своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на 
строителството;
■ Всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на дейностите;
■ Възниканали нередности /нарушение на разпоредбата за общностно право, 
произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би 
имало последица -  нанасяне на вреда на общият бюджет на Европейския съюз;
■ Санкции, наложени от общиснки или държани органи при или по подвод 
изпълнението на поръчката;
■ Наспъпването на непреодолима сила, възпрепядстваща изпълнението на поетите 
ангажименти;
■ Нови разореждания на инвеститорският контрол, строителният надзор или 
проектантите;
■ Всички други дейности, процедури, документация, касаещи строителния процес 
и изискуеми от Договора за изпълнение, националното или Европейско 
законодатеслтво, касещо настоящата обществена поръчка.
Докладите задължително ще съдържат приложения, подкрепящи изложената в него 
информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици и други. 
Изпълнителят ще предоставя на Възложителя докладите за изпълнението на 
задълженията си по договора до изтичане на 10 (десето) число на всеки следващ месец, 
през целия период на изпълнение на договора 
Б) Двумесечен доклад за Възложителя, състоящ се от:
■ Информация относно финансовото състояние на договора за инженеринг, 
включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;
■ Информация за екипа на строителя;
■ Информация за проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на 
договора, в т.ч. предложените и /или предприетите действия за решаване им;
■ Друга информация, по преценка на изпълнителя
Междинен доклад на Изпълнителя ще съдържа приложения, подкрепящи изложената в 

него информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици и други. 
Изпълнителят ще предоставя на Възложителя междинен доклад за изпълнението на 
задълженията си по договора.
В) Окончателен доклад за Възложителя състоящ се от:
В десетдневен (10) срок след приключване на CMFj Изпълнителят представя 
на Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора. Окончателният 
доклад на Изпълнителя, трябва да съдържа информация относно:
■ Информация относно финансовото състояние на договора за инженеринг, 
включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;
■ Информация за екипа на строителя;
■ Информация за проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, 
в т.ч. предложените и /или предприетите действия за решаване им;
■ Анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора,
■ Друга информация, по преценка на Изпълнителя.
■ Приложения.
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Изпълнителят представя на Възложителя, окончателния доклад, описан в настоящата 
точка, изготвен на български език, в пет (5) еднообразни екземпляра на хартиен и 2 (два) 
екземпляра на цифров носител 
Общи екипи по видове дейности:
• Екип по изпълнение на фасадна топлоизолационна система -  17 работника;
• Екип за монтаж на алуминиева и PVC дограма -  8 работника;
• Екип за изпълнение на топло и хидроизолационна система на покрив -  6 души;
• Екип за подмяна на ел. инсталация в общи части -  3 работника
• Екип за задължителните мерки на общите части -  4 работника.

План за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката
Изпълнение на СМР -  120 /сто и двадесет/ календарни дни, включени в календарния 
график.
Графикът е изготвен на база осем часов работен ден и работа седем дни в седмицата, 
като при необходимост /при непредвидени обстоятелства/ след съгласуване с 
Възложителя и СС може да се премине при работа с удължено работно време или 
включване в строителния процес на допълнителен брой работници.
Изпълнението на СМР за обект: Обновяване за енергийна ефективностна 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
„Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по 
обособена позиция №4: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к.”Гео Милев”, ул. „Сирак Скитник” №9, 
бл.218 въведен в експлоатация 1970г., състоящ се от 80 апартамента, надземни 
етажи -  8 броя и полуподземен етаж -  1 брой. Общата разгъната застроена площ е 
6 723,68 м2 ще следва следната последователност:
Мобилизация на екипите, необходимата работна ръка и механизация. Организиране на 
временното строително база и доставка на материали и оборудване от първа 
необходимост за стартиране на строителството. Изграждане на предпазни заграждения 
и предупредителна сигнализация на строителната площадка: от откриването на 
строителната площадка до приключване на СМР дейности на обекта.
След като площадката е обезопасена и необходимите материали и оборудване са 
доставени на обекта, строителството ще започне с изпълнение на фасадната 
топлоизолационна система. Това е и дейността, която е определяща за крайния срок за 
изпълнение на обекта. На този етап се предвижда фасадната изолация да се изпълнява 
от монтажно скеле. След като определен участък от фасадата е заскелен, веднага 
започват демонтажните работи очукване и изкърпване на подкужушената мазилка. 
След като основата е изкърпена, започва същинското изпълнение на фасадната 
топлоизолационна система /ТИС/ EPS с дебелина 10 см и коефициент на 
топлопроводност A,<0,035W/mK по всички фасадни стени. Изпълнението включва: 
лепене и дюбелиране на плоскостите, шпакловка с мрежа, грундиране, полагане на 
минерална мазилка, обръщане около прозорци. Във връзка с осигуряване на 
безопасността при пожар и съгласно чл.Ю, ал.7 от Наредба 7 от 2004г.за енергийна 
ефективност на сгради ще се изпълни монтаж на ивици от топлинна изолация над или 
около отвори /прозорци или врати/ по външните стени на сградата и хоризонтални 
ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата. Ивиците ще се изпълнят от 
продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 с коефициент на топлопроводност 
>t<0,060W/mK и минимална плътност 100 kg/m съгласно проекти част „Архитектура”,
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част Енергийна ефективност” и част „Пожарна безопасност”. По стените на_,^угеренй /  
над ниво на терена ще се положи топлоизолационна система XPS с дебелина 10 см и 
коефициент на топлопроводност ^<0,035W/mK. По цокъла на сградата ще се монтира 
топлоизолация XPS с дебелина -  10 см и коефициент на топлопроводност 
A,=0,035W/mK. По страници на прозорци ще се монтира топлоизолационна система тип 
EPS с дебелина 2см, ширина до 25 см с коефициент на топлопроводност A<0,035W/mK. 
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно проект/ по външни 
топлоизолирани стени и страници, вкл. и грундиране. Полагане на цветна акрилна 
екстериорна мозаечна мазилка /съгласно проект/ по цокъла на сградата. За 
изпълнението на описаните дейности ще бъдат осигурени:
• Условно начало: 5-ти ден
• Условен край: 97-ми ден
• Продължителност: 92 календарни дни
Общият брой работници, които ще работят по тази мярка са 17.
Топлинно изолиране на под -  преди монтажа на топлоизолационната система по еркери 
ще се положи дълбокопроникващ грунд. Ще се монтира топлоизолационна система тип 
EPS с дебелина 12 см и коефициент на топлопроводност ^<0,035W/mK по дъна 
остъклени балкони, еркери и др. Ще положим цветна силикатна екстериорна мазилка 
по дъна остъклени балкони, еркери и др.
Успоредно с работите по фасадата ще започне и топлинното изолиране на покрива. 
Демонтаж на хидроизолация до бетонова плоча. Преди монтажа на топлоизолацията, 
нанасяне на дълбокопроникващ контактен грунд. Монтаж на топлоизолация тип XPS с 
дебелина 12 см и коефициент на топлопроводност >t=0,035W/mK върху покрив. Монтаж 
на пароизолационно фолио. Ще се изпълни защитна армирана циментова замазка с 
дебелина до 5 см върху топлоизолацията. Покривите тип „тераса” над усвоените 
лоджии и балкони ще се топлоизолират от вътрешната страна с екструдиран 
пенополистирол 12 см с коефициент на топлопроводност 7,<0,035W/mK в случаите, 
когато това е възможно -  при наличие на плътен участък над остъкляването, при 
подмяна на остъкляването и при новоостъклените балкони.
За изпълнението на описаните дейности са предвидени:
• Условно начало: 10-ти ден
• Условен край: 29 -ти ден
• Продължителност: 19 дни
• Общо стр. работник -  6 бр.
Подмяната на осветлението в общите части и въвеждане на енергоефективни 
светлоизточници и осветителни тела. Изграждане на автоматизирано централизирано 
управление на осветлението в общите части. При извършване на ремонт в сградата 
открито положените кабели ще се монтират скрито. При извършване на СМР на 
покрива ще се възстанови мълниезащитната уредба, след което ще се извърши 
контролно замерване от сертифицирана лаборатория. Ще се извърши ремонт на 
звънчевата и домофонната инсталация на вход „А”. Дейностите по електро 
инсталацията в общите части ще бъдат изпълнени от:

• Условно начало: 60-ти ден
• Условен край: 66-ти ден
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• Продължителност: 6 дни 
Общият брой работници е 3.

Подмяна на дограмата се предвижда да започне от 15-тия ден на строителството. На 
този етап подмяната на фасадната дограма е единствената дейност, за която трябва да 
се осигури достъп до отделните апартаменти, което е и възможния минимум за намеса 
в имотите на живущите в блока. Демонтаж на старата дограма ще бъде извършен 
непосредствено преди да се монтира новата, като по този начин се гарантира, че няма 
някой демонтиран прозорец да остане без монтиран нов, след края на работния ден. Ще 
се монтира PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло с 
коефициент на топлопреминаване <l,70W/m2K, пет камерна /вкл. прозорци сутерен/. 
Подмяна на дограма ще се изпълни:
• Условно начало: 15-ти ден
• Условен край: 41-ви ден
• Продължителност: 26 дни 
Строителни работници -  8.

Ще бъдат изпълнени възстановяване на бетонови шапки и измазване на колони, 
възстановяване на бетоновото покритие на армировъчни пръти в сутерена и по 
стрехата, съгласно избраната в проекта технология. За изпълнение на дейностите 
изискани от конструктивното обследване ще бъдат осигурени:
Ще се възстанови съществуващия и ще се направи нов плочник от бетонови 
тротоарни плочки по цялата дължина, в някои участъци фугиране и префугиране 
на съществуващия плочник от бетонови плочки, в т.ч. и обработка на 
делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. 
Ще се разработи конструктивен детайл съгласно обследващия архитект /фаза: 
„Идейна“, част:“Архитектурна” и част: „Конструктивна“ /, построи подпорна стена от 
зидани бетонови блокчета. Тази дейност е към задължителните мерки на общите части 
на сградата, които ще се изпълняват:
• Условно начало: 30-ти ден
• Условен край: 67-ми ден
• Продължителност: дни -  37 дни
• Строителни работници -  4 работници.
След като всички дейности предвидени в проекта са изпълнени, обекта ще бъде 
освободен от останалите строителни материали. Всички временни ограждения и 
предупредителни знаци ще бъдат демонтирани. Наличната работна ръка и механизация 
ще бъдат демобилизирани, временното база ще бъде премахнато. Обекта ще бъде 
щателно почистен и предаден на Възложителя в перфектно състояние:
Вътрешен контрол но време на изпълнение на договора
Необходимите материали, чиито чертежи са приложени в проектната документация ще 
бъдат закупени в съответствие с процедурите. Материалите ще бъдат доставени от 
производители, които са добре известни в своята област с висококачествените си 
продукти.
Методите и организацията по отношение на проекта, които ще предприемем за 
качественото и навременно изпълнение на проекта са План за осигуряване на 
качеството на проекта. Планът е адаптиран към специалните характеристики на 
проекта. Гарантира се постоянен мониторинг и контрол на процеса. От натоварване в
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самите складове на доставчика, до позиционирането на строителните материали" 
включително всички съпътстващи СМР. Предварително ще бъдат проучени 
материалите и фирмите на българския пазар, като българските производители ще са с 
приоритет с цел подпомагане на българската икономика. Всички продукти и доставки 
ще бъдат съпроводени със задължителните сертификати за качество и декларации за 
съответствие.
Фирма „Николов Кънстракшън”ЕООД възприема, като цели по отношение на вътрения 
контрол при изпълнение на СМР следните точки:
■ Да предостави качествени продукти и услуги, които да надминат очакванията на 
Възложителя;
■ Да разработи система, която да способства постоянното подобрение и 
предотвратяване вместо констатиране на проблемите;
■ Да осигури на всички служители обучението и подкрепата, нужни за да бъдат 
предоставени на Възложителя качествени продукции;
На обекта ще се създаде система от процедури, осигуряващи система за управление и 
контрол на изпълняваните строително-монтажни работи на обекта. По-важните 
процеси от строително-монтажната дейност обхванати от тази система са следните:
■ Процедура за контрол на регистрирането на дневник на строежа, заповедна 
книга, бетонов дневник, и др., съгласно нормативните документи в страната и 
своевременното отразяване на процесите от строителството в тях;
■ Процедура за контрол върху своевременното и точно попълване и съгласуване 
със Строителния надзор на документите - актове и протоколи по време на 
строителството;
■ Процедура за контрол на влаганите материали -  сертификат за качество и 
декларации за съответствие от фирмите —доставчици на материали;
■ Процедура за контрол на изискуемите сертификати за отчитане на работите
■ Процедура за контрол на паричните потоци и своевременното финансиране на 
обекта като цяло.
* Процедура за контрол на „Отчета за напредъка” от Изпълнителя към 
Възложителя;
Методи и организация на текущия контрол
Всички материали и оборудване ще са придружени от съответните сертификати за 
качество, декларации за съответствие и т.н., които ще отговарят на изискванията на 
придружителната документация с оглед гаранция на качеството. Всички материали, 
оборудване, инструменти, персонал, машини, които са предвидени в нашата оферта 
могат да се използват според специфичните условия на площадката, включително и в 
зимни условия.
Възложителят ще контролира, чрез Надзора качеството на управлението и 
изпълнението на дейностите, предмет на Договора между страните в следните аспекти:
-  Качество на вложените материали и оборудване;
-  Стриктното изпълнение изискванията на проекта;
-  Правилна и ефективна организация за управлението на проекта;
-  Контрол по безопасността и опазване на околната среда и водите;
-  Контрол по сигурността, вътрешния ред и достъпа;
-  Спазване на графиците и сроковете за реализацията на проекта 
Възложителят ще има право на достъп до всякаква информация, свързана с 
реализацията на проекта;

Николай Николов 
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Като цяло контролът по качеството може да бъде разделен както следва:
а) Входящ контрол
Съответните сертификати на материалите и други необходими документи, 
удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите и контрол по време на 
транспортирането. Използваните материали ще бъдат предварително одобрени от 
Възложителя и Строителния надзор. В строителствоо няма да се влагат материали, 
които не са предварително одобрени от всички страни, участващи в строителния 
процес, или не удовлетворяват изискванията заложени в проекта и техническите 
спецификации. Отговорника по качество ще осъществява постоянен контрол над този 
процес. Преди да бъде закупен даден материал, от фирмата производител ще бъде 
изискан сертификат за качество и декларация за експлоатационни показатели. 
Изисканите документи ще бъдат предоставени за одобрение от заинтересованите 
страни, след което ще бъдат закупени.

б) Контрол по време на изпълнение на строителството
S  Спазване на технологията и технологичната последователност -  при 
изпълнението на СМР стриктно ще се спазват изискванията заложени в проектната 
документация и техническите спецификации към настоящата процедура, като 
същевременно ще се изпълняват и предписанията за монтаж от избраните 
производители и доставчици на материали. В настоящето техническо предложение за 
изпълнение на поръчката подробно са описани технологиите, които ще се използват, 
както и критерийте, които ще се следят при изпълнение на дейностите по договора. За 
качественото изпълнение на дейностите и влагане на качествени материали ще следят 
техническият ръководител и отговорника по качество за обекта.

При приемане на завършени работи. Техническият ръководител и отговорникът 
по качество ще проверяват за надвишаване на позволените от ПИПСМР отклонения от 
вертикални и хоризонтални равнини, геометрични размери, визуални показатели и др. 
на изпълнените работи.
S  При изпълннието на обекта ще се използва високо кфалифициран персонал, 
способен да извършва възложените му СМР качествено и в срок.
Ръководните кадри на обекта ще осъществяват постоянен пряк контрол върху всички 
работници на строителната площадка, с цел навременно констатиране на некачествено 
изпълнение(неспазване на технологичната последователност др.) или влагане на 
некачествени материали(стари и свързали вече смеси, елементи с нарушена повърхност 
и др,)
S  Изпитвания и тестове -  освен декларация за съответствие издадена на база на 
предварителен протокол от оторизирана лаборатория за конкретен строителен 
материал, изпълнителя ще извършва за собствена сметка контрол за съответствие на 
материала със стандарта чрез изпитвания на проби в независима лаборатория. 
Възложителя си запазва правото да изисква такъв протокол за материал, за който има 
съмнения, че не е в пълно съответствие със стандарта или представените сертификати 
за качество.
S  Визуален контрол -  от Техническия ръководител и отговорника по качество ще 
се осъществява и постоянен визуален контрол над изпълняваните дейности за цялостта 
и правилните форми на влаганите готови елементи, както и за видими неравности или 
грапавини на новоизпълнените настилки и облицовки.
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ив) Контрол от Възложителя " /
•S Протоколи за стандартизация на материалите -  за всички използвани материали, 
предварително ще бъдат предоставени за одобрение сертификат за качество и 
декларация за експлоатационни показатели на материал
^  Протоколи от лабораторни и полеви тестове -  ще се извършва контрол чрез 
изпитване на някои от материалите, а на Възложителя ще бъдат представени 
протоколите за постигнатите резултати 
S  Екзекутивни чертежи
^  Контрол от оторизирани представители на Възложителя - ще осигурим 
постоянен достъп до строителната площадка и ще укажем пълно съдействие при 
изненадващи проверки от представители на Възложителя през цялото време на 
изпълнение на строителството
г) Контрол от Проектанта
^  Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените
работи с работния проект -  проектантът ще упражнява постоянен авторски надзор по 
време на строителството и ще участва дейно в съставянето и подписването на всички 
актове и протоколи по време на строителството. Ще извършва проверки на място за 
оценка на постигнатите резултати, както и ще констатира изпълнението на всички 
работи подлежащи на закриване. При незадоволителни резултати или констатирания 
отклонения от проекта, ще отстраним всички неточности за своя сметка.
^  Даване на допълнителни проектни решения и детайли
^  Ще оценява резултати от тестове и анализи -  всички протоколи от изпитвания, 
както и сертификати на материалите ще бъдат предоставяни и на Проектанта за оценка 
на съответствие с проекта и постигнати резултати.
"S Ще извършва и одобрява промени в проекта, ако са необходими и обосновани; 

Опазване на околната среда
Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на 
това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и 
намали негативните въздействия на строителните работи. Следващият списък 
предоставя ‘"План за Управление Опазването на Околната Среда”, който дава 
препоръки и изисквания, които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се 
намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната 
среда.
Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се 
намали праха, боклуците.
Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на 
материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните 
дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици 
в района на обекта. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и 
маршрутите, използвани от превозните средства.
Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването. 
Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на 
работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини 
и защитно облекло.
Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на 
антифони е задължителна за работниците.



Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място. 
Мероприятията за опазване на околната среда включват подходящи мерки, които ще 
помогнат за намаляване на отрицателните въздействия, произтичащи от дейностите 
свързани с изпълнението на проекта.

Анализ на възможните екологични въздействия от проекта
Анализът е базиран на съществуващото състояние на компонентите и факторите на 
околната среда и тяхното евентуално развитие във връзка с изпълнението на проекта. 
Дефинирани са основните проблеми, изводи, препоръки и мерки за редуциране на 
отрицателните въздействия.
Положително въздействие
Изпълнението на мерките за енергийна ефективност неминуемо ще доведат до 
положително въздействие над околната среда с намалението на употребената енергия 
за отопление, охлаждане, осветление и др.
Откриването на временни работни места за периода на строителните работи е 
предпоставка за социално-икономическото стабилизиране на съответния район. 
Неблагоприятно въздействие
Териториите, около сградата ще бъдат засегнати предимно по време на строителството, 
поради увеличени емисии на определени вредни вещества, фини прахови частици и 
други замърсители, дължащи се на работата на използваните строителни машини. 
Мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда от 
реализацията на инвестиционната програма.
• Строителните отпадъци се депонират на определени с разрешителните депа.
• За зареждане с гориво - смазочните материали се използват най-близко
разположените автобази.
• При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, 
която има лиценз за тяхното третиране.
• Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците се
съгласуват с район „Слатина”.
• За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху
населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол 
върху техническото състояние на механизацията и транспорта.
• Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или 
бутилирана.
• Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото 
състояние на машините.
• За битово-фекалните води се използват химически тоалетни.
• За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на
строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват 
на определените за тази цел места.
• Транспортните коли се покриват.
• Строителната дейност се ограничава в рамките на периода -от 7,00 ч. до 19,00 ч.
• Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние.
• Не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
• С оглед ограничаване на вредното въздействие от неблагоприятни климатични 
условия работниците се снабдяват с подходящо за сезона работно облекло.



• Работниците се снабдяват с лични предпазни средства - каски, антифотти, ^  
антивибрационни ръкавици, предпазни колани и др.. в зависимост от спецификата на 
работа.
• Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляване на физическото 
натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания ) се въвеждат 
режимите на труд и почивка по време на работа.
• По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се 
изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Изпълнителят ще вземе всички необходими мерки, за да опази околната среда на 
самата площадка и извън нея и ще ограничи щетите и неудобствата за хора в следствие 
на замърсяване, шум и други последици от строителните работи.
План за опазване на околната среда
1. Цел
При строителни дейности съществува голям риск от замърсяване на околната среда. 
Чрез настоящия план се цели да се ограничи до приемливи граници въздействието 
върху околната среда на дейностите, които се извършват при изграждането на обекта.
2. Обхват
Настоящия план представя съвкупността от мерки, които трябва да се предприемат за 
опазване на околната среда в целия процес на изграждане на обекта.
3. Управление на отпадъците
Отпадъците се събират в контейнери, които се изпразват по предварително уточнен 
график. Прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по начин, 
който предпазва от замърсяване на околната среда. След завършване на 
строителството, околните повърхности се оставят чисти и с първоначалната си 
растителност. Всички следи от временни постройки и дейности се заличават при 
напускане на обекта.
3.1. Твърди отпадъци
Всички отпадъци се транспортират извън обекта и се изхвърлят, като се спазват всички 
местни и национални разпоредби и закони. Твърдите отпадъци от строителството се 
депонират на предварително съгласувано с Възложителя място. Друг вид отпадъци -  
битови отпадъци се съхраняват в контейнери и се извозват от специализираните органи, 
с които Изпълнителят ще сключи договор. Евентуалните отпадъци от полиетилен 
висока плътност / от тръбите за питейна вода / и полипропилен / от тръбите за 
канализационния колектор / се съхраняват в разделни контейнери и се извозват на J  
определените от Възложителя места.
3.2. Санитарни отпадъци
Ако обектът е разположен в местност, където събирането на отпадъци се осъществява 
според определено разписание, отпадъците се поставят в подходящ контейнер, който се 
събира от съответните местни служби. На места, където няма организирано събиране 
на отпадъците, санитарните отпадъци се извозват до подходящо за целта депо.
3.3. Химични отпадъци
Химическите отпадъци се складират в корозионно-устойчиви контейнери, които се 
изнасят от обекта и се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е 
необходимо по-често. Отстраняването на химически отпадъци се извършва според 
стандартните установени процедури. Зареждането с гориво и смазването на 
оборудването и транспортните средства се извършва по начин, който позволява 
максимална защита от разливане и изпаряване. Смазочните материали се изхвърлят на
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подходящо за целта депо. При разлив на гориво или опасни материали, в особено 
големи размери, незабавно се уведомяват съответните държавни власти.
3.4. Контрол на праха
През цялото време на изграждането на обекта, се следи да не се образува прах, 
включително и през неработно време, през почивни и празнични дни.

4. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:
4.1. Материали, които могат да бъдат рециклирани, и за които има забрана за 
изхвърляне на сметището, се събират отделно за рециклиране.
4.2. Не се разрешава изгаряне на отпадъци на обекта.
4.3. Строителни отпадъци, които не се рециклират и не са опасни, се отстраняват от 
обекта регулярно и се изхвърлят на предварително определено подходящо за целта 
депо.
4.4. Потенциално запалими материали се съхраняват отделно от горепосочените, докато 
могат да се отстранят от обекта и да се изхвърлят на подходящо място.
4.5. Масла и смазки се съхраняват в специално обозначени контейнери и се изхвърлят 
на специално предназначено за целта депо.
4.6. Отпадъците от офиса, включително хранителни отпадъци се събират ежедневно и 
се складират в затворени стоманени контейнери, за да се изхвърлят на подходящо 
сметохранилище.
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5. ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВО НА ШУМ

Необходимо е да се използва модерна техника при работата, с което се 
намаляват количествата вредни вещества, изхвърляни в атмосферата.

Компоненти и 
фактори на 

околната среда
М е р к и

Очакван ефект от 
прилагането на мерките

Качество на
атмосферния
въздух

Ограничаване на емисиите от прах 
и вредни вещества изпускани във 
въздуха по време на строителните 
работи и процеси.

Опазване чистотата на 
атмосферния въздух.

Управление на 
отпадъците

1 .Събиране, съхраняване и 
обезвреждане по подходящ начин 
на всички генерирани при 
строителните работи отпадъци.

2.Подходящо съхраняване на 
опасните отпадъци и предаване за 
обезвреждане на лицензирани

Екологосъобразно управление 
на отпадъците, генерирани по 
време на строителството на 
отделните обекти.

Опазване на чистотата на 
околната среда, на почвите, 
въздуха, водите и
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фирми.

3. Извозване на битовите отпадъци 
до регламентирано депо

4. Подходящ режим на извозване 
на различните видове отпадъците

S  £,растителността в съседство на 
строителните площадки, 
Опазване на пътищата и 
крайпътните пространства от 
замърсяване

Спазване на изискванията на 
националното и 
законодателство

Физични фактори 1. Регулиране на графика на 
изпълнение на строително- 
монтажни работи и трафика на 
строителна техника в съответствие 
с изискванията за намаляване на 
шума в съседните територии

2 . Спазване на изискванията за 
хигиена на труда

3 . Подготовка и организация на 
строителните площадки в 
съответствие с изготвените да 
целта проекти

Редуциране на шумовото 
натоварване в съседните зони 
на строителните обекти

Опазване здравето на 
работещите на обектите

Намаляване на риска и 
ограничаване на вредни 
въздействия върху околната 
среда и здравето на хората, 
живеещи в сградата.

Здравно-хигиенни
условия

1. Осигуряване на работно 
облекло, лични предпазни 
средства, разработване на 
инструкции за работа по време на 
строителството, поставяне на 
предупредителни табели и др.

2. Охрана на строителните обекти 
за ограничаване на достъпа до 
територията

Осигуряване на безопасни 
условия на труд при 
извършване на строителните 
работи.

Намаляване риска от аварии и 
инциденти на обекта.

Мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в блок 218, ж.к. „Гео 
Милев” гр.София при изпълнение на СМР:
♦> Идентифициране на евентуалните затруднения на живущите в сградата 
по време на изграждането и:
о Разпространение на прахови емисии, отделяни при демонтажните, товаро- 
разтоварните и транспортните дейности;
о Повишено шумово натоварване в прилежащите територии от работата на 
механизацията и транспортните средства; ___
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о Ограничаване на достъпа до части от сградата, на територията на които се . 
изпълняват строително-монтажни работи;
о Необходимост от прекъсване на водоподаването или ел. захранването за кратки 
периоди от време.

♦> Мерки за намаляване на затрудненията на живущите в блок 218, които
Строителят ще предприеме:

о Определяне на подходящи площадки за складиране на строителни материали; 
о Изготвяне на график за движение на пътнотранспортните средства; 
о Изпълнение на СМР при 8 часов работен ден седем дни в седмицата; 
о Спазване на плана за управление на отпадъците; 
о Използване на нова техника и машини с намалено шумоизлъчване; 
о Планираните прекъсвания на водоподаване и ел. захранване ще бъдат 
предварително съгласувани със Сдружението на собствениците;
о При евентуално ограничаване на достъпа до части от сградата вследствие на 
изпълнение на СМР, то изпълняваните дейности ще бъдат така планувани и 
организирани, че да приключат в рамките на работния ден (ограничаване на достъпа за 
не повече от 8 часа)
о Ако при транспорт на материали или механизация бъде нанесена щета, ще се 
информират обществените власти и извършат съответните ремонтни дейности, 
о За сигурността и удобството на живущите в квартала, ще бъдат осигурени и 
поддържани предупредителни знаци, а там където е нужно светлини и предпазни 
огради.
о Ще бъдат предприети мерки за защита на околната среда и избягване на вреди в 
резултата на замърсяване, шум, прах и др.

о Извънгабаритните товари ще бъдат превозвани съгласно нормативната уредба; 
о Насипни товари ще се превозват закрити;
о Ще се отстраняват и премахват отпадъците от района на обекта регулярно, за да 
не се създава опасност за възникване на пожар или инцидент, в съответствие със 
закона.
3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 6 
/шест/години.
Забележка: Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените 
строително-монтажни работи да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:
1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.

Дата: 16.11.2016г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Tweber
________________ SAINT-GOBAIN

съгласно Регламент (ЕС) №  305/2011 на Европейския парламент 
№ DoP-RS-tene silikatputz 001

1. Уникален идент иф икационен код на т ипа продукт :

weber.pas Силикатна мазилка
Пастообразна мазилка

2. Предвидена упот реба или упот реби на ст роит елния продукт  в съот вет ст вие с 
приложимат а хармонизирана специф икация, какт о е предвидено от производит еля:

Мазилка със свързващи вещества от калиево водно стъкло за външно и 
вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани

3. Име, регист рирано т ърговско наименование или регист рирана т ърговска марка и адрес за 
конт акт  на производит еля съгласно изискваният а на член 11, параграф  5:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS D.O.O. 
Bulevar Mihajla Pupina 115d/V 
11070 Belgrade 
Serbia
www.weber.rs

4. Когат о е приложимо, име и адрес за конт акт  на упълномощ ения предст авит ел, чието  
пълномощ ие включва задачите, посочени в член 12, параграф  2:

Не е приложимо

5. Сист ема или сист еми за оценяване и проверка на пост оянст вот о на експлоат ационнит е  
показат ели на ст роит елния продукт, какт о са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 4, съгласно Приложение V

6. В случай на декларация за експлоат ационни показат ели от носно  
обхванат  от хармонизиран ст андарт :

ст роит елен продукт,

Отговаря на стандарт БДС EN 15824:2009

7. В случай на декларация за  експлоат ационни показат ели от носно ст роит елен продукт, за 
койт о е издадена европейска т ехническа оценка:

Не е приложимо

SAINT-GOBAIN
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6

тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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http://www.weber.rs
mailto:office@weber.bg
http://www.weber.bg


8. Д екларирани  експлоат ационни показат ели

Tweber
________________ SAINT-GOBAIN

Съществени характеристики Експлотационни
показатели

Хармонизиран стандарт, 
техническа спецификация ^

Клас на реакция на огън А2 БДС EN 15824:2009

Паропропускливост <23 БДС EN 15824:2009

Абсорбция на вода NPD БДС EN 15824:2009

Сцепление с основата >0,39 МРа БДС EN 15824:2009

9. Експлоат ационнит е показат ели на продукта, посочени по-горе, съот вет ст ват  на 
деклариранит е експлоат ационни показат ели.

Подписано за и от имет о на производит еля от:

Danijela Ajdukovic,
Инженер Технолог, 
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS D.0.0.

18.01.2016Г.

fftftT lh
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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Tweber
SAINT-GOBAIN

Е О  Д е к л а р а ц и я  за съ о тветств ие

Долуподписаната,
Снежана Семова, управител на „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД,

Полето №6, Костинброд 2230, 
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът weber.pas Грунд G700, Универсален грунд за подготовка на варо- 
циментни основи, както и преди нанасянето на фасадни тънкослойни мазилки -  
силикатни, силиконови, полимерни, силикон-акрилатни, мозаечни и минерални,

произведен в Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH,

А-1230 Виена - Глайхентайлгассе 6 - Австрия,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за производствен контрол.

Карта за безопасност на продукта № ХХР006089

Сертифициращ орган:

Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена , А-1110 Виена -  ул.
Ринбокщрасе 15

Спецификация
Параметър Мерна единица СТОЙНОСТ Метод за изпитване
Вискозитет т Р а 5000 ± 2500 LR01
Плътност д /с т3 1,275 ±0,075 LF 18

Сух остатък % 42 ± 2 HF 17
Загуба при

възпламеняване 450 °С
% 30 ± 2 HF 18

Съдържание на пепел 
900 °С

% 43 ± 2 HF 19

Аспект / цвят визуално

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при 
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както 

и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Костинброд, 06 Януари 2014 г.

Ъ £ 1 Г, Of

инж. Снежана Семова 
Управител
Сен Гобен Констракшън 
България ЕООД/ \  ^  |

гтТТГГг,
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 
факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg

mailto:office@weber.bg


Tweber
SAINT-GOBAIN

ЕО Декларация за съответствие
Долуподписаната,

Снежана Семова, управител на „Сен Гобен Констракшьн Продъктс България" ЕООД, 
с адрес: Император Константин Велики №13, Костинброд 2230, 

тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,

не продуктът weber.pas Грунд S700, Грунд на водна основа за подготовка на 
основата преди нанасяне на фасадни тънкослойни мазилки,

е произведен в Сейнт Гобен Вебер d.o.o.,

Сомборски път бб, Апатии, Сърбия

Клас на реакция на огън: А1 
Карта за безопасност на продукта №S700080

Сертифициращ орган:
Сертификационен институт за изпитване на строителни материали гр. Белград, бул.

Войводе Мисица 43

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при 
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, 
както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на

продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Костинброд, 15 Март 2016 г. инжлЗй^жана Семова 
Управител
Сен Гобен Констракшьн 
Продъктс България 
ЕООД //<ч'

£ ч О С О Р № № !

гТТГГГГч
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракш ьн Продьктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Им ператор Константин  Велики 13
тел: + 359  2 400 37 00, ф акс: + 359 2 400 37 05, e -m a il: om ce@ weber.bg, web: w w w .w eber.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт 
на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

GR-2025-001 

FIBRANgeo В-570 

В-570

Thermal insulation for buildings (ThIB) 

FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki. Greece 

not relevant 

AVCP - System 1 

FIW No. 0751

FIW No. 0751 извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на 
експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, 
според приложимото).

Хармонизиран стандарт EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Означения Мерни единици Декларирани
Реакция на огън Реакция на огън RtF Euroclass A1
Отделяне на опасни вещества Отделяне на опасни вещества NPD
Индекс на звукопоглъщане Звукопоглъщане 1

Индекс на въздействие при предаване на звука

Динамична коравина s' MN/m3 NPD
Дебелина d l mm NPD
Свиваемост c mm NPD
Съпротивление на въздухопреминаване AF, kPa.s/rrP 50

Индекс за звукоизолация на въздуха Съпротивление на въздухопреминаване AF, kPa.s/ms 50

Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPD

Топлинно съпротивление

Топлинно съпротивление Rd m! K/W see attached table
Т оплопроводност W/m l< 0.033
Дебелина dn mm 30-160
Клас Дебелина T Class T4 !

Водопоглъщане
Водопоглъщане при кратковременно Wp kg/m2 <1

Водопоглъщане при продължително W,p kg/m2 <3
Преминаване на водна пара Предаване на водна пара t or Z mJ.h.Pa/mg 1

Якост на натиск
Напрежение на натиск или Якост на cs kPa NPD
Концентриран товар Fp N NPD

Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване

Реакция на огън RtF Euroclass A1

Дълготрайност на топлинната устойчивост при 
топлина, атмосферни влияния, стареене / 
разрушаване

Топлинно съпротивление R nrPK/W see attached table
Топлопроводност \ W/m K 0,033
Дълготрайни характеристики d mm 30-160

Якост на опън / Якост на огъване Якост на опън перпендикулярно на TR kPa NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване

Пълзене при натоварване на натиск Xct, Xt mm NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Spessore 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M0 120 130 140 150 160
R (m! K/W) 0,6 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3.001 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80

Име

Дпъжност

Място

Дата

Подпис ( /



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт 
на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

FIBRANgeo В-570 

В-570

Thermal insulation for buildings (ThIB) 

FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki. Greece 

not relevant 

AVCP - System 1 

FIW No. 0751

FIW No. 0751 извърши no система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на 
експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи о? изпитвания/изчисления, 
според приложимото).

Хармонизиран стандарт EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Означения Мерни единици Декларирани
Реакция на огън Реакция на огън RtF Euroclass a "
Отделяне на опасни вещества Отделяне на опасни вещества NPD
Индекс на звукопоглъщане Звукопоглъщане 1

Индекс на въздействие при предаване на звука

Динамична коравина s' MN/m3 NPD ;
Дебелина dL mm NPD !
Свиваемост с mm NPD
Съпротивление на въздухопреминаване AF, kPa.s/m2 50

Индекс за звукоизолация на въздуха Съпротивление на въздухопреминаване AF, kPa.s/m2 50

Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPD

Топлинно съпротивление

Топлинно съпротивление Rd m* K/W see attached table
Топлопроводност Ad W/m K 0.033
Дебелина dn mm 30-160
Клас Дебелина T Class T4

Водопоглъщане
Водопоглъщане при кратковременно Wp kg/m2 <1
Водопоглъщане при продължително W,„ kg/m2 <3

Преминаване на водна пара Предаване на водна пара torZ rrP.h.Pa/mg 1

Якост на натиск
Напрежение на натиск или Якост на CS kPa NPD
Концентриран товар F* N NPD

Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване

Реакция на огън RtF Euroclass A1

Дълготрайност на топлинната устойчивост при 
топлина, атмосферни влияния, стареене / 
разрушаване

Топлинно съпротивление R m2 K/W see attached table
Топлопроводност W/m K 0,033
Дълготрайни характеристики d mm 30-160

Якост на опън / Якост на огъване Якост на опън перпендикулярно на TR kPa NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване

Пълзене при натоварване на натиск Xct. Xt mm NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Spessore 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
R (m! K/W) 0,6 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 з,оо‘ 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80

Stella Chadiarakou

R&D -Quality Assurance Manager



EJOT
Д Е КЛ А Р А Ц И Я  ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,Генадий Павлов Павлов , 
в качеството си на Управител

на “Ейот България ЕООД и Ко КД”, с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център
«Мими ДМ» №31 

отговорност, че продуктите:

ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН 8х1_

произведени за : EJOT Baubefestigungen GmbH с адрес 
In der Stockweise 35, 57334 Bad Laasphe, Deutschland

за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за конторол на качеството сертифицирана по

ISO 9001:2000,

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и
оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК. 
Гореизброените документи са налични на интернет адрес: www.ejot.de

Дата: 01.01. 2015 г. / Генадий Павлов Павлов/

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ” №31 
тел./факс: 02/ 421 96 37 GSM : 0886 095 747
e-mail: mail@eiot.bq ; http:// ‘

http://www.ejot.de
mailto:mail@eiot.bq


/EJOT
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни про дукти )
Nr. 014/2015

1. ) Уникален идентификационен код на продукта -  име/тип
EJOT TRIO 10 х L

2 . ) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се
изисква съгласно член 11 (4):
Типа е указан на опаковката.

3. ) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа
спецификация, както е предвидено от производителя:
Пластмасов Дюбел с Пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии,
категория на приложение: А,В,С,Е
Дължини на дюбелите: от 100 мм до 220 мм.

4. ) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на
производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
„ЕЙОТ България ЕООД и КО" КД , с. Мировяне 1289 , mail@eiot.bg. 02 /421 96 37

5. ) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва
задачите, посочени в член 12 (2).:
ЕЙОТ България ЕООД и КО КД, с. Мировяне 1289

6. ) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителния продукт, както е посочено в приложение V.:
Сиситема 2+

7. ) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от
хармонизиран стандарт.:
ETAG 014 (EAD), Протокол №431-2-16/16.06.2015г. -  Изпитвателен Център по Строителство при НИСИ ЕООД

8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско '
Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:
Не е приложимо.

9.) Декларирани показатели:

Основни характеристики Показатели Хармонизирана техническа 
спецификация

Усилия на опън в Бетон 
Characteristic tension resistance NRk

0,8 kN
( анкериран в отвор Ф 11 мм )

ETAG 014

Усилия на опън в перфорирани 
керамични тухли
Characteristic tension resistance NRk

0,5 kN
( анкериран в отвор Ф10 мм )

ETAG 014

Усилия на опън в плътни керамични 
тухл
Characteristic tension resistance NRk

0,7 kN
(анкериран в отвор Ф 10 мм )

ETAG 014

Усилия на опън газобетон 
Characteristic tension resistance NRk

0,7 kN
( анкериран в отвор Ф 10 мм )

ETAG 014

10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни 
характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на 
производителя, посочен в точка 4.

mailto:mail@eiot.bg


Tweber
________  SAINT-GOBAIN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) №  305/2011 на Европейския парламент
№ DOP-CPR-BG-450P-020

1. Уникален идент иф икационен код на т ипа продукт :

weber.therm 450Р

2. Тип, парт иден или сериен номер или друг елемент, койт о позволява да се идент иф ицира  
ст роит елният  продукт  съгласно изискваният а на член 11, параграф  4:

Типа, партидния номер, серията и датата на производство са представени върху 
опаковката на продукта

3. Предвидена упот реба или упот реби на ст роит елния продукт  в съот вет ст вие с 
приложимат а хармонизирана специф икация, какт о е предвидено от производит еля:

Лепилно-шпакловъчна смес за плочи от експандиран полистирен EPS и 
екструдиран полистирен XPS

4. Име, регист рирано т ърговско наименование или регист рирана т ърговска марка и адрес за 
конт акт  на производит еля съгласно изискваният а на член 11, параграф  5:

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Направление Вебер
Индустриална зона, Полето № 6
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg

5. Когат о е приложимо, име и адрес за конт акт  на упълномощ ения представит ел, чиет о  
пълномощ ие включва задачите, посочени в член 12, параграф  2:

Не е приложимо

6. Сист ема или сист еми за оценяване и проверка на пост оянст вот о на експлоат ационнит е  
показат ели на ст роит елния продукт, какт о са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 2+ (ETAG 004)

7. В случай на декларация за  експлоат ационни показат ели от носно ст роит елен продукт, 
обхванат  от хармонизиран ст андарт :

$

8. В случай на декларация за  експлоат ационни показат ели от носно ст роит елен продукт, за 
койт о е издадена европейска т ехническа оценка:

Нотифициращ орган: Osterreichisches Institut fr Bautechnik, Schenkenstras
1010 Vienna, Austria 
Документ: ETA-03/0012 
на основание на ETAG 004

1 __—— птПгтъ
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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Tweber
SAINT-GOBAIN

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлотационни показатели Техническа спецификация

Клас на реакция на огън А1 БДС EN 998-1

Сцепление с бетон 0.25 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с бетон след 
потапяне във вода 2 дни и 
сушене 2 часа

0.08 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с бетон след 
потапяне във вода 2 дни и 
сушене 7 дни

0.25 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с пенополистирен 0.08 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с пенополистирен 
след потапяне във вода 2 дни и 
сушене 2 часа

0.03 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с пенополистирен 
след потапяне във вода 2 дни и 
сушене 7 дни

0.08 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с пенополистирен 
след 5 цикъла: вода- 
замразяване

0.08 N/mm2 ETAG 004

Сцепление с пенополистирен 
след 5 цикъла: нагряване- 
замразяване

0.08 N/mm2 ETAG 004

Коефициент на 
топлопроводност Л < 0.8 W/m.K

Коефициент на 
паропропускливост р <50

10. Експлоат ационнит е показат ели на продукта, посочени в т очки 1 и 2, съот вет ст ват  на 
деклариранит е експлоат ационни показат ели в т очка 9.

Настоящата Декларация за експлотационните показатели се издава изцяло на 
отговорността на производителя посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Снежана Семова
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

гр. Костинброд, 07.01.2016 г.

ггТЛТтг
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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Tweber
_________ SAINT-GOBAIN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) №  305/2011 на Европейския парламент

№ DoP-CPR-BG-440P-071

1. У н и ка л е н  и д е н т и ф и к а ц и о н е н  ко д  на  т и п а  п р о д у кт : 

weber 440Р
Лепилна смес за експандиран полистирен

2. П р е д в и д е н а  у п о т р е б а  и л и  у п о т р е б и  на  с т р о и т е л н и я  п р о д у кт  в с ъ о т в е т с т в и е  с  
п р и л о ж и м а т а  х а р м о н и з и р а н а  с п е ц и ф и к а ц и я , ка к т о  е  п р е д в и д е н о  о т  п р о и з в о д и т е л я :

Лепилна смес за лепене на топлоизолационни плочи 
от експандиран полистирен (EPS)

3. И м е, р е г и с т р и р а н о  т ъ р г о в с к о  н а и м е н о в а н и е  и л и  р е г и с т р и р а н а  т ъ р г о в с к а  м а р ка  и 
а д р е с  за  к о н т а к т  на  п р о и з в о д и т е л я  с ъ г л а с н о  и з и с к в а н и я т а  на  ч л е н  11, п а р а г р а ф  5:

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Направление Вебер
Индустриална зона, Полето № 6
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg

4. К о г а т о  е  п р и л о ж и м о , и м е  и а д р е с  за  к о н т а кт  на  у п ъ л н о м о щ е н и я  п р е д с т а в и т е л , 
ч и е т о  п ъ л н о м о щ и е  в кл ю ч в а  за д а ч и т е , п о с о ч е н и  в чл е н  12, п а р а г р а ф  2:

Не е приложимо

5. С и с т е м а  и ли  с и с т е м и  за  о ц е н я в а н е  и п р о в е р к а  на  п о с т о я н с т в о т о  на
е к с п л о а т а ц и о н н и т е  п о к а з а т е л и  на  с т р о и т е л н и я  п р о д укт , ка к т о  са  и з л о ж е н и  в 
п р и л о ж е н и е V.-
Продуктът е оценен по система 4, съгласно Приложение V

6. В с л у ч а й  на  д е к л а р а ц и я  за  е к с п л о а т а ц и о н н и  п о к а з а т е л и  о т н о с н о  с т р о и т е л е н  
п р о д у кт , о б х в а н а т  о т  х а р м о н и з и р а н  с т а н д а р т :

Отговаря на стандарт БДС EN 998-1:2010

Съответствието е оценено от НИСИ ЕООД - NB 2032 и издаден протокол от 
първоначално изпитване на типа на продукта № 795-3-264/07.11.2014.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на 
въведена и поддържана от производителя система за производствен контро£

В с л у ч а й  на  д е к л а р а ц и я  за  е к с п л о а т а ц и о н н и  п о к а з а т е л и  о т н о с н о  ст роит е  
п р о д укт , за  к о й т о  е  и з д а д е н а  е в р о п е й с к а  т е х н и ч е с к а  о ц е н ка :

Не е приложимо

t -
J Vj

Щ

SAINT-GOBAIN
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6

тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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8. Декларирани експлоатационни показатели

Tweber
_____________ SAINT-GOBAIN

Съществени характеристики Експлотационни
показатели

Хармонизиран стандарт, 
техническа спецификация

Реакция на огън Клас А1

Абсорбция на вода W2
Коефициент на 
дифузия на водни пари ц < 24,2
Коефициент на
топлопроводност (при Р=50%) А ю,dry,mat 2 0,54 W/mK

БДС EN 998-1:2010Коефициент на
топлопроводност (при Р=90%)  ̂1 0,dry,mat — 0,58 W/mK
Якост на сцепление при опън 
към бетон > 0,25 N/mm2
Якост на сцепление при опън 
с пенополистирен > 0,08 N/mm2

Опасни вещества NPD

9. Е к с п л о а т а ц и о н н и т е  п о к а з а т е л и  на  п р о д укт а , п о с о ч е н и  в т о ч к и  1 и  2, 
с ъ о т в е т с т в а т  на  д е к л а р и р а н и т е  е к с п л о а т а ц и о н н и  п о к а з а т е л и  в т о ч к а  8. 
Н а с т о я щ а т а  Д е к л а р а ц и я  за  е к с п л о т а ц и о н н и т е  п о к а з а т е л и  се  и зд а в а  и зц я л о  на  
о т г о в о р н о с т т а  на  п р о и з в о д и т е л я  п о с о ч е н  в т о ч ка  3 :

Подписано за и от името на производителя от:

Снежана Семова
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс БългарияМЕО|Щ^

(Име и длъжност) 

гр. Костинброд, 10.12.2014 г.

(Място и дата)

глТТтъ
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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Tweber
SAINT-GOBAIN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) №  305/2011 на Европейския парламент
№ DoP-R117- А101-01

1. Уникален идент иф икационен код на т ипа продукт :

Стъклотекстилна армировъчна мрежа

2. Тип, парт иден или сериен номер или друг елемент, койт о позволява да се идент иф ицира  
ст роит елният  продукт  съгласно изискваният а на член 11, параграф  4:

Типа, партидния номер, серията и датата на производство са представени върху 
опаковката на продукта

3. Предвидена упот реба или упот реби на ст роит елния продукт  в съот вет ст вие с 
приложимат а хармонизирана специф икация, какт о е предвидено от производит еля:

Стъклотекстилна мрежа за армиране на мазилки на циментова основа

4. Име, регист рирано т ърговско наименование или регист рирана т ърговска марка и адрес за 
конт акт  на производит еля съгласно изискваният а на член 11, параграф  5:

WEBER
СЕН ГОБЕН Вертекс с.р.о.
Ул. Соколовска 106 570 21 
Литомисъл, Чешка република5. Когат о е приложимо, име и адрес за конт акт  на упълномощ ения предст авит ел, чиет о  
пълномощ ие вклю чва задачите, посочени в член 12, параграф  2:

Не е приложимо

6. Сист ема или сист еми за оценяване и проверка на пост оянст вот о на експлоат ационнит е  
показат ели на ст роит елния продукт, какт о са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоат ационни показат ели от носно ст роит елен продукт, 
обхванат  от хармонизиран ст андарт :

Отговаря на стандарт ETAG004

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ И ИЗПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПРАГА, с.п.., 
нотифициран орган 1020, издаващ сертификат по Система 2+ №1020 - CPD - 003 — 
001077, 29.6.2013 г.

8. В случай на декларация за експлоат ационни показат ели от носно ст роит елен продукт  
койт о е издадена европейска т ехническа оценка:

Не е приложимо
nil?Ш

гТТТГГЪ
SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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Tweber
_________  SAINT-GOBAIN

9. Декларирани експлоатационни показатели

Изпълнение Хармонизирана техническа 
Спецификация

4?

Реакция на огън: F

ETA №13/0392

Съдържание и/или изпускане на опасни 
вещества: NPD

Размер на мрежата: (4,5 х 4,0) mm

Точност на оплитане: Минава

Органично съдържание: (20 ± 4) %

Якост на опън и натиск: Минава

Маса на единица площ: > 150 g/m2

Дебелина: (0,5 ± 0,2) mm

10. Експлоат ационнит е показат ели на продукта, посочени в т очки 1 и 2, съот вет ст ват  на 
деклариранит е експлоат ационни показат ели в т очка 9.

Настоящата Декларация за експлотационните показатели се издава изцяло на 
отговорността на производителя посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Литомисъл, 30.6.2015 г.
Милош Павлиш, генерален мениджър

p W e b e i

k
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SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230 Полето №  6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@ weber.bg, web: www.weber.bg
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СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №302/2011
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ANGRO
PRODUCTION S. TRADING 7

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ AGL-022-07-13

1. Уникален индентификационен код на типа продукт:
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
индентифицира строителният продукт съгласно изискванията на члет 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация, какго е предвидено от производителя:

За вътрешни стени и сухи помещения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за\) 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Ангро ООД, София, буя. Европа 114 
тел.: +359 2 925 22 39, 925 22 40, e-mail: anqro tr@abv.bq

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения преставител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6 . Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно продукт, хзбхванат от
хармонизиран стандарт: БДС EN 12860

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта №00-704/16.03: !007г.
НИИСМ ЕООД, 1528 София, ул. Илия Бешков 1

8. В случай 
за койт

за експлоатационни показатели относно строителен пр 
опейска техническа оценка: 

неприложимо

W V H H J H d O
Р онсша

mailto:anqro_tr@abv.bq
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СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №302/2011
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

9. Декларирани експлоатационни показатели:
, : . : . ;'

СЪЩЕСТВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛОАТ АЦИОНН 
И ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА

Якостна сцепление 1.1 N/ mm2

Остатък върху сито с размер: 0,2мм 2,8%
0,4мм 0%

Времесвързане: начало 105 min БДС EN 12860
край 120 min

Разстилаемост 152 min
Реакция на огън клас А1
Съдържание на серен триоксид >30%
Топлинно съпротивление клас А1

10. Експлоатационните покозатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съотвестват на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на 
отговоността на произовдителя, посочен в точка 4:



СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 302/2011
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

PRODUCTION & TRADING

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ ASG-043-07-13

1. Уникален индентификационен код на типа продукт:
САТЕН ГИПС

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
индентифицира строителният продукт съгласно изискванията на члет 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За фино шпакловане на сухи помещения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Ангро ООД, София, бул. Европа 114 
тел.: +359 2 925 22 39, 925 22 40, e-mail: апаго tr@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения преставител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: БДС EN 998-1

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта №00-704/16.03.2007г. 
НИИСМ ЕООД, 1528 София, ул. Илия Бешков 1

8. 8 случай на декларация за експлоатационни показатели относно 
за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложим

W V H H J H d G  
О ОНсШ 8

одукт,

mailto:tr@abv.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

9. Декларирани експлоатационни показатели:■ >: ;; j ~ . -
СЪЩЕСТВЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНН

И ПОКАЗАТЕЛИ• ••• ■
ХАРМОНИЗИРАНА

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Якост на натиск 3,7 N/ mm2/  CSIII

БДС EN 998-1
Якост на сцепление 0,6 N/ mm2
Абсорбация на вода 0,05 kg/m2.min°-5/W2
Коефициент на топлопроводност 0,15 W/(m.K)A
Коефициент на проникване на водни пари <15
Съдържание на серен триоксид >30%
Топлинно съпротивление клас А1

10. Експлоатационните покозатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съотвестват на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на 
отговоността на произовдителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Пе р Петров - управител^^

24.07.201 
гр. Соф

W V H H J H d O  
О O H d B g
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С Е Р Т И Ф И KAT
- BG-018/01/09

В съответствие c Директива 89/106/EEC на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за. 
хармонизиране на законите, наредбите и административните' разпоредби на страните Членки по отношение 
на строителните продукти (Construction Products Directive CPD), изменена c. Директива 93/68/EEC на 
-Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за 
съществените: изисквания към строежите и оценяване съответствието' на строителните продукти е 
установено, че строителният продукт - : 3  * f h  ' . - • I  ; ■

ПВЦ ПРОФИЛИ -  ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от: . • ,' <Л ; • •

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А
. В завода, намиращ се в:

гр: Шумен, бул. Ришки проход 68 А

\> ’<л .!\ (.
4:V

П
е подложен от,производителя йа първоначално изпитванелна-тйрйгна производствен контрол и на текущо 
изпитване на пробни образци, взети оТ производството rip, предписан'план'за изпитване, и че органът за 
сертифйкация ;на .'продукти {ЕВРОБУЛСЕРГ ООД е извършил ‘първоначален контрол (одит) на 
производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка \и  одобряване на 

"  производственияконтрол,• ,;'4 /” -V т;ч;;.:( т - ! г ; / , \ / ' ■ ■ :  ■'
Т64И сертификат (Удостоверява; че всички разпдредби по отношение на оценяването на производствения 
контрол, определени със стандартите '■ ■
БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003
са приложени.Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато 
изискванията на гехническата спецификация по отношение ма условията на производство в завода или 
пплищппгтпримя кпнтпоп ле ся измейени значително. ;; •

Управител:
Стефан Абаджиев /V4>

- ж к  
ж



V E S T A L  2002

ВЕСТАЛ X ООД 
1298 София
Кв. Требим, ул. Латин Колев 1Е 
тел: 02 936 07 12
телУфахс: 02 416 94 20 
E-mail: vestel_2002@yahoo.com

EN ISO 9001:2008

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

*
Фирма „ВЕСТАЛ X” ООД, София 1298, ул. Латин Колев 1Е, декларира 

на собствена отговорност, че продуктите:

1.Алуминиев ъгъл за шпакловка 2.5 м

са в съответствие със следния стандарт, техническо одобрение или друг 
нормативен акт:

3105 EN 573-3 
CepT.N15/10075004 
CepT.N2138 СРД007

/наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта, ТО или друг 
нормативен акт/, и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 
313 от НК.

I

mailto:vestel_2002@yahoo.com


Производство и търговия: София 1360, бул. Евоопа 114ANGRO
pboouotion a. TRADiSra

www.angrobfl.com

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА
г

У
ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА -  Т 525

Мазилка за тухлени зидарии

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2004

Сух продукт на база строителна вар и цимент за ръчно и машинно нанасяне 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„Вароциментовата мазилка -Т  525" представлява готова суха смес от 
строителна вар, цимент, пясък и добавки. Тя е подходяща за изпълнение на вътрешни 
мазилки по стени и тавани. Може да се нанася както ръчно, така и с помощта на 
машина.

СВОЙСТВА

❖  заводски произведена
❖  добра паропропускливост

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„Вароциментовата мазилка -  Т 525" е подходяща за полагане върху всички 
видове строителни основи. Основата трябва да е суха, незамръзнала и добре 
почистена, без мазни петна. Не се допускат ронливи и нездрави повърхности, без 
необходимата носимоспособност. При гладки основи се препоръчва предварително 
грундиране с Бетон контакт /грунд/ -„ANGRO -  BETON CONTAKT

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• ^  “ ^ Ч О С з р ш м м Ц

http://www.angrobfl.com


I Производство и търговия: София 1360. буя. Европа 114 
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40 

0889 044 340, 0885 132 789.0882 403 980, 0885 598 619 
e-mail: angro_ bg@abv bg, angfo_!f@abvjjg

www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

ни строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД -  адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68, 
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Полимерна мазилка „ANGRO -  ADP 688”

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в 
условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в 
съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и 
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол от първоначално изпитване.

Сертификатът е издаден от НИИСМ — Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.1 1.2002 
на МРРБ, валидно до 12.1 1.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. 
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са 
поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна о тговорност която нося съгласно член 313 от НК.

БДС EN 1015-6, БДС EN 1015-1. БДС EN 1062-3

№361 / 16.04.2009г

ВЯРНОс 
ОРИГИНАЛА

инж. Людмил Христов 
управител ф-ма Ангро ООД

/ А ?

http://www.angrobg.com
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ANGRO
PRODUCTION Si TRADING

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петър Петров -  управител на фирма Ангро ООД -  гр. София, бул. 
Царица Йоана 68, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на 
въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът 
ДАТЕКС АНГРО БУЛМАКС е в съответствие с:

Техническа спецификация TC-AL-048, която регламентира качеството на продукта.
- БДС EN 13300
- Закон за защита от вредното въздействия на химичните вещества и препарати/ДВ

бл.114 2003г./
Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата 
на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ
бл.20 от 6,03,2007г./
Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически 
вещества и препарати /ДВ бл.66 от 2004г./
Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични\ 
съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти 
Европейска Директива (ЕО) №1272/2008 относно класифициране, опаковане, 
етикетиране на химически вещества и смеси
Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали/REACH/

ДАТЕКС АНГРО БУЛМАКС представлява добре хомогенизирана суспензия от фино 
диспергирани пигменти, пълнители във водна дисперсия на стирол акрилатен съполимер и 
специални добавки. Висококачествена, вододисперсионна боя с отлична белота и покривност.

Употребява се за вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и 
шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари 
латексни покрития и други. Не се допуска омесването с други бои, както и нанасянето при 
температури по -  ниски от 5°С и по -  високи от 35°С./ 4"

Данните за безопасна работа с ЛдТЕКС АНГРО БУЛМАКС се съдържа в Листа за
безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010EC.



С Е Р I У1 © и К А Т 1 W N O R D

на система за управление съгласно 
EN ISO 9001 : 2008

В съответствие с; процедурите на TUV NORD CERT се удостоверява, че

Оргахим АД 
бул, Трети март № 21 
7000 Русе 
България Orgachim

s i n c e  1 9 0  1

орипш а система за управление в областта на

Производство, търговия, внос, износ, дистрибуция и логистика 
на пигменти, бои, лакове, дисперсии, производство на амбалаж.

Сертификат per. Ns 44 100 134345 
Доклад от одит Ме 3593 0365

Валиден до 2016-05-0? 
Първо сертифицираие 2013

Сертифициран а^ган на 
TU VN O R D C ER T  GmbH

Пловдив, 2013-12-06

Това сертифицираие бе проведено съгласно процедурите на TUV NORD CERT аа одит и сертификация и 
контролни одити.

T0V NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

i

TG A 'ZM -07-06 ‘ QQ

http://www.tuev-nord-cert.com


Оргахим

КОРОСТОП
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
140/СЕПТЕМВРИ 2008 

Отменя и замества всички предишни издания

НА РЪЖДА

Универсален препарат за отстраняване Външна употреба
на ръжда Вътрешна употреба

Предназначение: Почиства и пасивира корозирали изделия от черни метали; 
Отстранява ръждата от всякакви стоманени повърхности: покриви, 
железни конструкции, резервоари, тръбопроводи, огради;
За поддръжка на битови, индустриални и търговски съоръжения.

Свойства: * Висока ефективност;
* Прониква в ръждивата повърхност и спира корозията;
* Преобразува ръждата в трайно съединение
* Не е необходимо пясъкоструене за почистване на повърхностите;
* Нетоксичен.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА

Външен вид: 
(визуално)

Цвят:
(визуално)

Плътност при 20°С: 
(БДС EN ISO 3675)

Киселинно число: 
(БДС EN ISO 3682)

Хомогенна течност без механични примеси 

Безцветен до бледо жълт.

1,02- 1,15 g/cnP 

min 300 mg КОИ/g

Опаковка: • Пластмасови туби с обем 1 L;
• Пластмасови туби с обем 20 L.
Възможно е използването и на други опаковки след предварително 
споразумение с клиента.



Съхранение: Температура на съхранение - до 30°С.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и 
сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и 
нагревателни уреди! . 
Да се пази далече от достъп на деца!
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабричн^ 
затворена опаковка.

Разредител: Не се разрежда.

Средства за нанасяне: Нанася се с четка или памучен тампон върху обработваната повърхност.

Почистване на 
инструментите: Избърсват се внимателно със суха кърпа и се изплакват с топла вода.

Условия за нанасяне: Не се допуска смесване на преобразувателя с алуминий (Сребърен 
феролит), цинк, магнезий и техните сплави -  отделя се водород и 
съществува опасност от възпламеняване!

Начин на работа: ‘ Опаковката се отваря внимателно без да се разклаща;
• Повърхността се почиства грубо от прах или люспи ръжда и 

преобразувателят се нанася с помощта на четка или памучен тампон;
• След няколко часа повърхността изсъхва и придобива сивочер цвят.

Допълнителна 
обработка на 
повърхността:

• Преди грундиране повърхността се избърсва със суха кърпа;
• Грундиране с Грунд алкиден ПФ-02, Грунд алкиден ПФ-05, Грунд 

антикорозионен ПФ-07, Грунд защитен с Miox, Цинков грунд за 
студено поцинковане Mr.Zink;

• Боядисване.

Хигиена и безопасна 
работа:

Коростоп се класифицира като запалим и корозивен продукт. При 
използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна 
безопасност и производствена хигиена. Да се избягва контакт с кожата и 
очите. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
При необходимост -  справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Машите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето 
техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
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ANGRO
PRODUCTION &. TRADING

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ^

№ AN-042-07-13

1. Уникален индентификационен код на типа продукт;
АНГРО НИВЕЛ -  САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
индентифицира строителният продукт съгласно изискванията на члет 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За саморазливни подове

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за^ 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Ангро ООД, София, бул. Европа 114 
тел.: +359 2 925 22 39, 925 22 40, e-mail: апаго tr@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения преставител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно продукт, обхванат от
хармонизиран стандарт: БДС EN 13813

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта №324/17.04.201 Зг.
НИИСМ ЕООД, 1528 София, ул. Илия Бешков 1

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 
за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложиг

ВЯРНОС 
Р И П 4 Н Д Л А / 3  z

mailto:tr@abv.bg
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9. Декларирани експлоатационни показатели:

» —  ; j Es s s ? r |  ч в а т а ?
Якост на огъване 6,4 N/mm2

БДС EN 13813
Якостна натиск 31,4 N/mm2
Устойчивост на износване по Бьоме 8,3cm3/50cm3
Коефициент на паропропускливост 8,5
Коефициент на водопропускливост 31,4 kg/(m2.h0-5)
Отделяне на опасни вещества Виж ИЛБ
Реакция на огън клас А1

10. Експлоатационните покозатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съотвестват на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на 
отговоността на произовдителя, посочен в точка 4:

Петър Петров - управител

г

В Я Р Н О с  
ОРИГИНАЛА
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ЕТ„Йотка Ганова-Мади 91” 
гр.Червен бряг ,ул.”В.Априлов „ № 36

#  lI'llMu.. . I

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,
Управител на ЕТ„Йотка Ганова-Мади 91”

i

Декларирам на собствена отговорност, че п р о д у ктъ т  
ВАРОВ РАЗТВОР ЗА МАЗАНЕ -  GP

за който се отнася тази декларация се пакетера в полиетиленови 
екологични опаковки от 20 кг, произведен е в условията на въведена 
и поддържана от производителя система за производствен контрол 
и е в съответствие с изискванията на БДС EN 998-1:2003.

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на 
Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г., въведена 
в българското законодателство с част втора на Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти / приложение №1, т.6 5 от 
НоменклатурагаТрупи строителни продукти"/ и Протокол  ̂ от 
тьрвоначалйо изпитване на типа издаден от НИСИ № 1031-3- 
314/05.01.2009 г.

жировкзта “СЕ" е поставена за първи път на продукта на 
г. и е неразделна част от настоящата Декларация за 

съответствие.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно
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МТ „МЕТАЛ ТРЕЙД” ООД

Гр. Пловдив ул. „ Брвзовско шосе „№  176 тел ./факс 032/96 S3 22 GSM 0888 332 817 e-mail ofTiecfimietaltreid.com Avww.metaltreid.com

......... ,  ,......................................._  . . . . . .  ...........  . .....  .... . - ^

Декларация за съответствие '
Долуподписаният : ДИМИТЪР СВЕТОСЖВОВ ПЕТРОВ -  Управител на „МЕТАЛ ТРЕЙД” ООД 
Адрес: 4269 -  с. Избегли, ул. „Рила" № 5

Декларирам па собствена отговорност, че продуктът

СКОБА ЗА ОЛУК 280 мм, СКОБА ЗА ОЛУК СДЪЛГА ОПАШКА 280 мм, СКОБА ЗА ОЛУК 330 мм,
СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 80, СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 100, СКОБА ЗА 
ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 120, СКОБА ЗА ОЛУК ПОДСИЛЕНА 280 мм

произведен в цех за метални изделия на „МЕТАЛ ТРЕЙД” ООД в гр. Пловдив, 
ул. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ” № 176, за който се отнася тази декларация, е произведен:

- в  условията па въведена и поддържана от производителя СИСТЕМА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

- съгласно утвърдена вътрешна ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТД:2009)
- както и в съответствие със следния хармонизиран стандарт: БДС EN 1462:2004

Съответствието е оценено според НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И 
ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (система 4) чрез пробни 
изпитания, документирани с протоколи към техническото досие.

Монтирането и използването на посочения продукт следва да се извършват при стриктно спазване 
на указанията съгласно приложена Инструкция, предоставена на клиента.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК 

Дата: 03.01.2009 г. Т  ■ДиЛниПър Петров

Гр. Пловдив "  ’ Подпис:

В Я Р Н О с  
О Р И ГИ Н А Л А



E L K A B E L

Сертификат за качество

Н а сто я щ и я т  сер ти ф и кат  удостоверява , че с и л о в и  к а б е л и ,  с 
м е д н и  ж и л а ,  и з о л а ц и я  и о б в и в к а  о т  П В Х  з а  н а п р е ж е н и е  
0,6/1 k V  т и п :

СВТТ, СВТ и СВТ-с

п р о и звед ен и  в “Елкабел”-АД отговарят на и зи с к в а н и я та  
на Б Д С  1 6 2 9 1 - 8 5 .



Lloyd's Register 
LRQA

С ЕРТИ Ф И КА Т ЗА О ДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата 
за управление на качеството на:

"ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД 
с. Яна 1805 
България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance 
в съответствие със следните стандарти за Системи за 

управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

Производство на самоносещи се изолационни сандвич панели със 
сърцевина от пенополиуретан (ПУР), полиизоцианурат (ПИР), минерална 

вата (MB) и формовани метални листове за конструктивни и индустриални 
приложения. Производство на изолационни плочи със сърцевина от 
полиизоцианурат (ПИР), двустранно облицовани с минерален воал, 

алуминиево фолио или хартия. Търговия на едро с метални 
листове и окомплектовки.

Сертификат 
No: SOF6011660

V
UKAS

001

Първоначално одобрение: 12 Април 2011

ТекуЩфертификат: 12 Април 2014

11 Април 2017

W

'Издаден от. Лойдс Регистър ЕМЕА клон за и от 
името на Lloyd’s Register duality Assurance Limited!

iBflPUOCOP
бул. “България'’ 81 А, София 1404. ИН 121726037 

За и от името на Hiramford, Mlddlemarch Office Village, Siskin Drive, Coventry, CV3 4FJ, United Kingdom
Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация мш LRQA и св контролира от LRQA. 

Използването на акредитзцяонния знак на UKAS показва ахредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акрвдитация No. 001М» W> StrWHn и

l lo y t f t  Ragiitei Group lim ited, i t !  «Л П М ю  « 0  М М к  iodudmg U o p ft  Itegrirer Quality А ш п и а  Limited IIRQAI, god the ir т м а т  em ployr.. or agent,
as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be l«W<? to  any person to r any loss, damage or expense caused by re hence on the information o r advice in t hi sd l S ma t  contract 
that person has y g w d  a contract w ith  the relevant Lloyd's Register entity tor the provision of this information or advice and in that ш е  any responsibility or liability a exclusively on the term» end conditions set ou t r< mat ш  t



"НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН"ЕООД 
ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ

Обособена позиция №4: Сграда с административен адрес: гр.София ж.к. "Гео Милев”, ул. "Сирак Скитник" №9 бл.218
ТАБЛИЧНА ЧАСТ

Вид работа (СМР)
Необходими
HtltkT'IICOBC
(трудоемкост)

Брой
работници

Продължителност
РАБОТНО п р о е к т и р а н *:

ГРАФИЧН А ЧАСТ

календарен месен календарен месеи календарен месец календарен месеи

П Р О У Ч В А Т Е Л Н О  - П Р О Е К Т А Н Т С К И  Р А Б О Т И I 60 календарни л 3 « •> I? I? IS II 24 2- »  33 М 3» 41 45 4» 51 54 5' «0 13 «  И  Я,Ч;71 II  М П  .99 »3 Ч  99 1«  105 II

imp1 И З Г О Т В Я Н Е  Н А  Р А Б О Т Е Н  П Р О Е К Т  И  С Ъ Г Л А С У В А Н Е  С Ъ С  С С , Е к с п л о а т а ц и о н н и  д р у ж е с т в а  и др .
П П Р  
1 д е н

П П Р
60  ден

проектантско звено

ППР
2

А В Т О Р С К И  Н А Д З О Р
А В Т .Н -Р  

1 ден
А В Т . Н -Р  

120 ден
проектантско звено

С Т Р О И Т Е Л Н О  - М О Н Т А Ж Н И  Р А Б О Т И От дата Протокол обр.2

СМ Р1 Е С М  №  I -  Т О П Л О И З О Л И Р А Н Е  Н А  В Ъ Н Ш Н И Т Е  С Т Е Н И  Н А  С Г Р А Д А Т А 12 537 17 92 5  ден 9 7  ден

1 работници |СМ Р
2 Е С М  №  2 -  Т О П Л О И З О Л И Р А Н Е  Н А  П О К Р И В А  Н А  С Г Р А Д А Т А 921 19 10 2 9  ден

СМ Р3 Е С М  №  3  - П О Д М Я Н А  Н А  Д О Г Р А М А Т А  Н А  С Г Р А Д А Т А 15 ден 41 д ен

М Е Р К И  П О  О С В Е Т Л Е Н И Е 137 60  д ен 6 6  ден

СМ Р
5

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н И  М Е Р К И  Н А  О Б Щ И Т Е  Ч А С Т И  Н А  С Г Р А Д А Т А 3 0  д ен 6 7  ден

£Тр = 16 465 ч. дни
ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

е Тр 16 465
Pep = К sss = 1,2 sss = 38 раб. 

Дк 120

Рср 38
К1 = sss = sss = 1,000 > 0,5 

Ртах 38

Дср 120
К2 = sss = sss = 1,000 > 0,5 

Дк 120

Коефициент за неблагоприятни 
климатични условия К = 1,2

Р ср. = Р max = Р min = 38 раб.

У П РА В И Т Е Л :

. :

"---

38
работници

П Р О Е К Т И Р А Н Е С М Р : Д к р . = Д ср. =* 120 днн

е I ; е

кален дарн и  дни










