
























О Б Р А З Е Ц  M l

“П Р И М А С Т Р О Й  2 1“ ООД
(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Борислав Стефанов Борисов, в качеството си на Упълномощен 
представител на „Примастрой 21” ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 130479237, със седалище и 
адрес на управление гр. София, ул. ’’Любен Каравелов” №56, партер, ап.2,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район Слатина, във връзка с „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособени позиции. 

Обособена позиция №1: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл. 27, 
находящ се в гр. София. ж.к. „Христо Смирненски”, въведен в експлоатация 1995 год., 

състоящ се от 68 апартамента, етажи -  надземни 15 броя етажи и 1 брой полуподземен 

етаж.
Общата разгъната застроена площ е 6 963 m2.

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.”Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл.27 

обособени позиции Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) 
за „ Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, ул. 

„Мъдрен”, бл. 27, находящ се в гр. София, ж.к.„Христо Смирненски”, въведен в 

експлоатация 1995 год., състоящ се от 68 апартамента, етажи -  надземни 15 броя и 1 брой 

полуподземен етаж. Общата разгъната застроена площ е 6 963 m2
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1.1. Срок за проектиране: 50 /петдесет/ календарни дни.

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 110 /сто и десет/ 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/или др.
PVC дограма двоен 
стъклопакет, с едно 
ниско емисионно 
стъкло коефициент на 
топлопреминаване 
U=<1.70 W/m2K

PVC прозорец, стъкло
пакет 24 мм бяло + нис
ко емисионно:
- А.=1.05 W/m2K

Вайс Профил 
ООД, гр. София

Декларация за 
експлоатационни 
показатели №08- 

50

Алуминиев 
подпрозоречен перваз

Външни подпрозоречни 
первази AL, отговарящи 
на следните стандарти: 
EN 576(1-4); EN 755- 
9:2001; EN 12021-1:2000

Стилмет АД, 
София

Декларация за 
съответствие

PVC подпрозоречен 
перваз

Вътрешни пластмасови 
подпрозоречни первази, 
отговарящи на следните 
стандарти:
DIN EN 14041: 2006

„Лимекс 
Трейдинг” 
ЕООД, гр. 

София

Декларация за 
съответствие

EPS 5 см и коефициент 
на топлопроводимост 
А,=<0,035 W/mK

Т оплоизолационни 
плоскости от 
експандиран

„Стиродур” АД Декларация за 
експлоатационни 

показатели №

Борислав Борисов
\



полистирен с дебелина 
(мм) от 10 до 300 
С топлопроводимост: 
>,=0,0329 W/mK

01EPS 03/12/2015 

>
EPS 2 см и коефициент 
на топлопроводимост 
>,=<0,035 W/mK

Топлоизолационни пло
скости от експандиран 
полистирен с дебелина 
(мм) от 10 до 300 с топ
лопроводимост 
>,=0,0329 W/mK

„Стиродур” АД Декларация за 
експлоатационни 

показатели № 
01_EPS_03/12/2015

XPS 5 см и коефициент 
на топлопроводимост 
>,=<0,034 W/mK

Топлоизолационни пло
чи от екструдиран по
листирен с дебелина от 
20 до 100 мм и топло
проводимост >.=0,033 
W/mK

Фибран
България АД, гр. 

София

Декларация за 
съответствие

Дълбокопроникващ
грунд

Дълбокопроникващ 
грунд отговарящ на сле
дните стандарти:
БДС EN 1062-3; БДС 
EN ISO 2811-1; БДС EN 
4624;

АНГРО ООД, гр. 
София

Декларация за 
съответствие

Лепило за
топлоизолационни
плоскости

Лепило за топлоизола
ционни плоскости отго
варящо на следните ста
ндарти:
БДС EN 1097-3; БДС 
EN 998-1; БДС EN 
13494;

АНГРО ООД, гр. 
София

Декларация за 
съответствие

Лепило и шпакловка за
топлоизолационни
плоскости

Лепилно-шпакловъчна 
смес за топлоизолаци
онни плоскости отгова
рящи на следните стан
дарти:
БДС EN 1015-10; БДС 
EN 998-1; БДС 
1097-3;

АНГРО ООД, гр. 
София

Декларация за 
съответствие

Стъклоармировъчна
мрежа

Стъклоармировъчна 
мрежа -  145 g/nr 
Отговаряща на следни
те стандарти:
БДС EN 13499; БДС EN 
13500; ETAG 004;

Фибран
България АД, гр. 

София

Декларация за 
съответствие

(
Грунд преди мазилка Оцветен паропропуск- 

лив грунд проникващ в 
основата и подобряващ 
сцеплението, преди по
лагане на мазилки и бо
ядисване на фасади с 
коефициент на водо- 
пропускливост

Марисан и 
Колев АД

Декларация за ( 
характеристиките 
на стр. продукт № 

2015-3-020
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0,4kg/m2.hu'5
Цветна силикатна 
екстериорна мазилка

Декоративна 
структорна мазилка 
със състав: силикати, 
вода, титанов диоксид, 
минерални пълнители, 
добавки с топлопрово- 
димост Х=0,7 W/mK

Т.Д. Адепласт 
С.А.

Техническа карта 
на продукта

Профил цокълен с 
водооткап

Устойчив на алкалност 
PVC профил с водоот- 
капващ кант оформящ 
прехода между топло
изолацията на фасадата 
и излизащ от нейната 
равнина цокъл и отвеж
дащ целево дъждовната 
вода от него.

Марисан и 
Колев АД

Декларация за 
съответствие

Пластмасов профил с 
водооткап

Устойчив на алкалност 
PVC профил е водоот- 
капващ кант за целево 
отвеждане на дъждов
ната вода и прецизно 
оформяне на излизащи 
от фасадата хоризон
тални ръбове

Марисан и 
Колев АД

Декларация за 
характеристиките 
на стр. продукт № 

2015-3-030

Профил за ъгли с 
мрежа

Алуминиев ъглов 
профил е мрежа -  ус
тойчив на алкалност, за 
армиране и прецизно 
оформяне на външни 
ръбове и кантове по 
сградата в процес на 
нейното топлоизоли- 
ране

Марисан и 
Колев АД

Декларация за 
характеристиките 
на стр. продукт № 

2015-3-029

Антикорозионно
покритие

Атникорозионен грунд 
за екстериорна и инте
риорна употреба - от
лична антикорозийна 
защита; бързо съхне-не

„Мегахим” АД Декларация за 
съответствие

Боя Дисперсна боя за външ
но и вътрешно прило
жение на основа но 
водна дисперсия на 
синтетични смоли във 
водна дисперсия

Т.Д. Адепласт 
С.А.

Декларация за 
технически 
показатели

Мозаечна минерална 
мазилка

Декоративна мазилка за 
цокъл на базата на вод
на дисперсия на син
тетични смоли за външ
но приложение -  миещ 
се продект, еластичен,

Т.Д. Адепласт 
С.А.

//&>/'—  Ц ̂ 5 / _

Техническа карта 
на продукта

\ \
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гъвкав с топлопрово- 
димост /.=0,7 W/mK

Вароциментова
мазилка

Вароциментова мазил
ка подходяща за пола
гане върху всички ви
дове строителни основи 
с топлопроводимост 
/i=0,75 W/mK

Теразид Техническа карта 
на продукта

Г ипсова шпакловка Гипсова шпакловка от
говаряща на следните 
стандарти:
БДС EN 13279-2;

АНГРО ООД, гр. 
София

Декларация за 
съответствие

Грунд Универсален дишащ 
грунд преди боядисва
не, намалява разхода на 
боя и предотвратява об
разуването на цветни 
разлики и петна при бо
ядисване с плътност 
(1,40±0,05) kg/1

Марисан и 
Колев АД

Декларация за 
характеристиките 
на стр. продукт № 

2015-3-020

Латекс Латекс дишащ отгова
рящ на следните стан
дарти:
БДС EN ISO 3251; БДС 
EN ISO 2811-1; БДС EN 
ISO 2431+АС;

АНГРО ООД, гр. 
София

Декларация за 
съответствие

Осветител тип плафон с 
датчик

Плафониера сас сензор 
за движение LEO; модел 
LEO F30 SR36 и 
отговаряща на стандарти 
EN 60669-1:1999+а1+а2; 
EN 60669-2- 
L2004+A1+A2;
EN
55015:2006+AL2007+A2 
:2009 и др.

Вива ЕООД Декларация за 
съответствие № 
V2/BG/2014/71

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 
съответните спецификации и стандарти: 1 2 3 4 5 6 7

1. Декларация за експлоатационни показатели за PVC прозорци
2. Декларация за съответствие за AL подпрозоръчен перваз
3. Декларация за съответствие за PVC перваз
4. Декларация за съответствие за EPS 5 см и 2 см - /.=0,0329 W/mK
5. Декларация за съответствие за фибран XPS ^=0,033 W/mK
6. Декларация за съответствие за дълбокопроникващ грунд
7. Декларация за съответствие за лепило за топлоизолационни плоскости
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8. Декларация за съответствие за лепило и шпакловка за топлоизолационни 
плоскости

9. Декларация за съответствие за стъклоармировъчна мрежа
10. Декларация за характеристиките на грунд преди мазилка
11. Техническа карта за декоративна мазилка
12. Техническа карта за водооткапващ цокълен профил ^
13. Декларация за характеристиките на пластмасов водооткапващ профил
14. Декларация за характеристиките на ъглов профил с мрежа
15. Декларация за съответствие за антикорозионно покритие
16. Декларация за технически показатели на боя за външно и вътрешно 

приложение
17. Техническа карта за мазилка за цокъл
18. Технологична карта за вароциментова мазилка
19. Декларация за съответствие за гипсова шпакловка
20. Декларация за характеристиките на грунд бреди боядисване
21. Декларация за съответствие за латекс
22. Декларация за съответствие за плафониера със сензор за движение

2.2. Организация за изпълнение на инвистиционното 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 проекти са предвидени мерки за минимизиране и др.)

За изпълнение на обществената поръчка по подлежащи на проектиране и 
изпълнение ще бъдат строителни, монтажни и ремонтни работи предписани в Заданието за 
проектиране, изготвения доклад Включва предварителни проучвания, анализ на 
проектиране, координиране и съгласуване

Инвестиционното проектиране и авторски надзор ще се изпълнява от фирма 
„ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, с Управител арх. Александър Иванов -  
подизпълнител.

Проектирането включва:

1. Предварителни проучвания
2. Изваждане на скица и виза за проектиране предоставени от Възложителя.
3. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Техническа”по изискванията на 

ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ,на база данните 
посочени в техническия паспорт, предписанията с задължителни мерки за обновяване 
записани в изготвените за сградата техническо и енергийното обследване с ЕСМ, 
техническите спецификации, представената техническа документаци, както и мерките 
допустими по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.

4. Съгласуване на инвестиционния проект с представителите на собствениците .
5. Координиране и съгласуване на работния проект по реда на чл. 141 от ЗУТ.
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6. Представяне за одобрение пред експлоатационните дружества .
7. Предоставяне на инвестиционния проект на фирмата, одобрена от Възложителя 

за изготвяне на оценка за съответствие
8. Получаване на становища и разрешения от експлоатационните дружества
9. Одобряване на проекта и получаване на разрешение за строеж
10. Авторски надзор по време на строителството по реда и условията на ЗУТ, 

Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, всички 
приложими нормативни актове, както и във всички случаи на необходимост от присъствие \  
на експерт проектант на обекта.

11. Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на СМР.

За изпълнение на поръчката в частта проектиране, фирма „ТЕКТОНИК СТУДИО” 
ЕООД разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни 
лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на проектирането.

На този етап се проучват и анализират резултатите от обследването установени в 
Технически паспорт, Доклада за обследване за енергийната ефективност на сграда в 
експлоатация, Доклада за обследване на обект „Сграда с административен адрес гр. 
София, район „Слатина”, ж.к. "Хр.Смирненски”, бл. 27 и предписанията в Заданието за 
проектиране. Ще се извърши преглед и пълен анализ на наличната изходна информация 
(конструкционно обследване, архитектурни заснемания, технически паспорт, резултатите 
от обследванията за енергийната ефективност. При необходимост ще бъдат изпълнени 
допълнителни изследвания.

Обхват на проектирането

Обхватът на работа включва изготвяне на технически проект за нуждите на 
обновяването на описаната в техническата спецификация от Документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Техническия проект ще бъдат 
изготвени съгласно визата за проектиране, техническият паспорт и енергийното 
обследване от екип от правоспособни проектанти.

Техническите проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно 
изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и 
приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния 
проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности 
и ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

В обяснителните записки на техническия проект експертите - проектанти на 
Изпълнителя подробно ще бъдат описани 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.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшества от( 
осигуряване на скица, ако е приложимо. Тези документи ще се осигуряват от Общината и 
се предоставят на Изпълнителя.

При изготвяне на проектна документация, експертите, отговарящи за разработване 
на работния проект ще ползват техническото обследване и предписанията за обновяване, 
дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

Техническият проект за нуждите на енергийното обновяване ще обхваща само 
задължителните и съпътстващите мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване
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за допустими дейности по Националната програма на посочената в предмета на поръчката 
сграда.

При изготвяне на техническия проект ще бъдат съобразени заложените изисквания 
в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради.

С техническия проект ще се постигне :
- изясняване конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност згГ 

изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
- възможност за ползването му като документация при договаряне и изпълнение на 

строителството;
Техническият проект ще бъде с обхват и съдържание съгласно нормативните 

изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта, а именно:

Част „Архитектурна”

Проектът ще се изработва съгласно следните предоставени изходни данни и 
документация:

- Заснемане
- Технически паспорт с доклад за резултатите от обследването
- Обследване по Енергийна ефективност с резюме и сертификат за енергийните 

характеристики на сградата
- Обяснителна записка - 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 с действащи норми и стандарти 
(материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, 
полагане и/или монтаж;

Проектът ще съдържа следните графични части:

- Ситуация
- Разпределения -  на всички етажи и план на покрив (покривни линии) и др. ;
- Фасади -  изображения , изясняващи външното оформяне на обемите, графично и 

цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената 
допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата 
гама на материалите, използвани за финишно 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;

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, 
която следва да 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;
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> 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 да 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 сметка и Количествено-стойностната 
сметка.

Част „Конструктивна”

- Обяснителна записка -  ще 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.

- Детайлите, които ще се отнасят към конструктивните/носещи елементи на 
сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. 
Детайлите ще се изработват с подробност и конкретност за осигуряване изпълнението на 
СМР.

При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в 
доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически 
паспорт на строежа, следва ще се състави конструктивно становище относно общото 
състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и 
сеизмична осигуреност.

За изготвянето на становището ще се използват следните източници:

> Оглед на обекта;
> Екзекутивна документация;
> Обследване по ЕЕ
> Конструктивно обследване
> Архитектурен проект, включващ: архитектурно заснемане, вертикални разрези ' 

и фасади;
> Фотодокументация на сградата;

Конструктивното становище ще е съобразено със следнитенормативни действащи 
документи:

Ч У /  Сс
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> “Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на 
строежите и за въздействията върху тях”, 2004г. ;

> “Норми за проектиране на стоманени конструкции”, 1989г.;
> “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г.

Част „Електро” -=

- 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 „Енергийна ефективност”

Ще е разработена на базата на Задание за проектиране, технически проект по част 
Архитектурна, Техническо обследване на сградата и Обследване за енергийна ефективност, 
в съответствие с изискванията на Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; 
изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.;попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.).

Обхватът и съдържанието на частта ще включва изчисленията на:

- Топлинните загуби и топлинните притоци от топлопреминаване през 
ограждащите елементи;

- Топлинните загуби и топлиннити притоци от вентилация вследствие смятата на 
въздуха в помещенията с външен въздух;

- Топлинните печалби от слънчево греене, получени в резултат както на директното 
слънцегреене през прозрачни елементи, така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни 
елементи;

- Топлинните загуби от излъчване към небосвода;
- Топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди, 

изкуствено осветление, от топлопредаването на хора;
- Ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на 

микроклимата;
- Годишна потребна енергия
- Брутна енергия
- Първична енергия

Проектът ще съдържа:

- Обяснителна записка
- Технически изчисления (
- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 

елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 
характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики 
на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Проектът ще осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите 
норми по отношение на енергийната ефективност.

Част „Пожарна безопасност”
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Проектът ще бъде разработен, 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.

Проектът ще съдържа:

1. Челна страница
2. Съдържание
3. Обяснителна записка
4. Приложения:

- План за евакуация
- Общи указания за пожарна безопасност при изпълнение на СМР
- Таблица със знаците за безопасност

5. Ситуация.Евакуация и евакуационни пътища
6. Ситуация, противопожарни пътища, противопожарно водоснабдяване и 

организация на пожарогасене
7. План разпределение и евакуация сутерен
8. Планове разпределения и евакуации етажи

Част „План за безопасност и здраве”(ПБЗ)

Проектът ще съдържа:

- Обяснителна записка
- Графична част

Разработката ще се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т.1 до т.16) 
от Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и бр. 102/2006 г.) и 
ще съдържа:

- Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа
инфраструктура от приложените към заданието изходни данни със съответния цвят, 
съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2, чл. 69 от Наредба 
№8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр. 
57/2001 г„ бр. 68/2004 г. и бр. 51/2005 г.)

- Схема за обезпечаване на строителната площадка с вода, ел.енергия и показано 
място за оказване на първа помощ;

- Организационен план с предвидената строителна техника;
- Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните скелета;
- Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното им 

сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от Наредба за поддържане и 
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на СО (Решение №137 от 
Протокол № 73/2006г. на СОС );

- Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка;
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на

СМР;
Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
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- Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;
- Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на СМР 

по всички специалности;

Част „План за управление на строителните отпадъци”

Проектът ще бъде разработен, 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 „Проектно-сметна документация”

По части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част;
Обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

Изисквания за изпълнение на проектирането:

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградата, следва да

- всички мерки, свързани е 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 са допустими за 
финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.

В работния проект 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.

Отговорности при проектирането

За качественото и навременното изготвяне на Техническия проект отоговорността 
се поема от фирмата и ръководителят на проекта. Ще се контролират и ръководят 
дейстията на екипа по отделните части по време на проектиране. Ще съдейства за решаване

включват:
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на проблеми по време на проектиране. Ще се установи връзка с контролните, одобряващи и 
съгласуващи органи и експлоатационни предприятия.

Екипът от проектанти ще съгласува отделните специалности и ще спазват стриктно 
сроковете за проектиране. Ще поддържат тясно взаимодействие както помежду си, така и 
със съответните инстанции с цел постигане на съгласуване и да не се налагат промени след 
окончателното разработване.

Ще бъде осигурена взаимната съгласуваност между отделните части на проекта -  
Архитектура , Конструкция и Електрически системи.

Обемът и съдържание на проекта

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 
детайли, ще бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. Ще 
бъде осигурена Пълнота и структурното съответствие на инженерните изчисления. 
Изискванията за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор на 
съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива

Проектно-сметната документация (ПСД) ще бъде изработена, подписана и 
съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват 
съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни 
удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя и представител на СС, а 
частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в 
проектирането. Изпълнителят ще извърши необходимите корекции и преработки, ако 
такива се налагат.

Техническият проект ще се представи в 5 /пет/ екземпляра на хартиен и електронен 
носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или 
еквивалентни.

Описаните дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската 
задача, е в тяхната последователност и взаимовръзка между проектантите по всички части , 
и са предложени обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които се 
доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската 
задача в посочения в календарния план срок. При проектирането ще бъдат използвани 
съвременни компютърни системи, програмни продукти и технологии за изпълнение на 
поръчката.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един екземпляр на хартиен 
носител на проекта, което се удостоверява с подписването на междинен двустранен 
приемо-предавателен протокол.

В случай, че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да стартира процедурите по 
съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински 
и държавни институции съгласно нормативните изисквания.

Съгласуване на техническия проект с експлоатационните дружества за
присъединяване към мрежите на техническите структури

Проектантите ще поддържат връзка със съответните инстанции, чието съгласуване 
и одобрение ще бъде необходимо за приемане проекта от Столична Община -Район 
Слатина , Енергоразпределение ЧЕЗ и други при необходимост.

/№/ \
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласувания с всички 
контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции 
инвестиционен проект във фаза „Техническа” за оценка на съответствието, съгласуване и 
одобрение в 5 (пет) оригинални екземпляра на хартиен носител и две копия на електронен 
носител, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

- Представяне и одобряване от главния архитект на Общината на инвестиционен 
проект
- Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа 
документация с оценено съответствие на проекта за обновяване.
Авторският надзор от ще се осъществява по време на изпълнението на СМР 
включително подписване на актове и протоколи по време на строителство по 
Наредба

Изпълнителят, чрез екипа проектанти ще упражнява авторския надзор по времена 
строителството, съгласно 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 необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на 
проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове 
по време на строителството и вслучаите 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. 
Мерки за намаляване на риска на етап проектиране

№ ВЪЗМОЖЕН РИСК ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
1. Оптимизация на оползотворя

ване на ресурсите
За пълната и точна представа на конкретната 
ситуация ще се търси активната подкрепа на Въз
ложителя.

2. Недостатъчна информация или 
разминаване на информация, 
дадена от възложителя и дей
ствително състоятие на обекта

-събиране на съществуващите данни, проучва
ния, идентификация на съществуващите съоръже
ния и интерфейси -изготвяне на собствени допъл
нителни проучвания - геодезически измервания

3. Квалификация и опит на 
проектантски екип в

-сИоМ̂ „не на висококвалифициран екип с опит в 
жилищното строителство ;

4. Използване на различни 
софтуерни програми

Уеднаквяване и работа с еднакви версии на софт
уерни програми на целия екип, включително на 
Възложителя и Консултанта;

5. Проблеми в копирния център -Готовност за замяна на машина;

-възможност за използване на съседен копирен
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6. Рискове от пропуски в офертна 
фаза

Офертите подлежат на поетапно одобрение и 
оценка от технически и ръководен персонал, 
който удостоверява, че са съобразени всички из
исквания на Възложителя за обекта, както и 
че са приложени най-добрите производствени 
практики в строителството за постигане на каче
ствен строителен продукт.

7.
Промени на проектна 
документация в процеса на 
изпълнение

Своевременно отправяне на въпроси към Възло
жителя за решаване преди настъпване на събити
ето. Наложилите се промени се отразяват в запо
ведната книга на обекта и организацията се про
меня

8
Пропуски при планиране на 
дейностите.

Контролни звена проверяващи изготвените 
програми, предвидените срокове, необходимите 
доставки и оборудване, механизация и човешки 
ресурси

Технология за строителство

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

Изпълнението на поръчката включва проектиране, изпълнение на СМР и 
осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: бл.27 
в ж.к.„ХристоСмирненски'‘, район „Слатина”, гр. София.

Ограждащите фасадни стени представляват бетонови стени-шайби и сандвич панели, 
като на места има дозиждания с решетъчни тухли. Голяма част от фасадите са с 
допълнително добавена външна топлоизолация, която е предимно EPS. На част от 
ограждащите стени има изпълнена вътрешна топлоизолация от гипсофасерни плочи, 
както и вата и гипсофасерни плочи.

Дограмата по фасадите е разнородна. Много малко садървените слепени прозорци и 
врати, първоначално вградени в сградата. Част от собствениците на апартаменти са 
подменли дограмата с алуминиева или PVC такава, е двойни или единични стъклопакети 
и е обикновени или нискоемисиини стъкла.

Покривът е плосък, студен, изпълнен с битумна хидроизолация, свътрешно и 
външно отводняване откъм балконите. Средната светлата височина на подпокривното 
пространство е 2,40 ш. Плочата, граничеща с отопляемите помещения е изпълнена с 
топлоизолационен слой без пясъчен перлитобетон.

Плочите на етажите са с дебелина 14 см и 22 см заедно с настилките и покритията 
върху тях.

Входовете на блока са два, като главният се намира на югоизток и от него се влиза 
на първия етаж и асансьорите, а втория - на северозапад, до входа за помещенията на 
главното ел. табло.
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Сградата е изпълнена на фундаментна плоча. Основните промени по конструкцията 
на блока с малки изключения, се изразяват в усвояването на балконите и придаването им 
към прилежащите помещения.

Подът е под над неотопляемия сутерен и под към външен въздух, като подовата 
плоча на първия жилищен етаж е сняколко различни вида покритие. В самата плоча е 
изпълнена топлоизолация от4 см EPS. _

В сградата има деветдесет самостоятелни обекта жилищни обекта. Общият брой 
на обитателите за цялата сграда е 140 човека.

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея 
се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 
условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по- 
високо качество на жизнената среда.

Целта на предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки (ЕСМ) описани по- 
горе е намаляване на разходите за отопление и придобиване на клас на енергопотребление 
„С” -  за съществуващи сгради съгласно чл. 6 на Наредба № 7/2004 год. Приложение №10 и 
подобряване микроклимата, подобряване комфорта и качеството на жизнената среда.

Фирмената политика на „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД за създаване на стройна структура, 
работеща със съвременни технологии, включването на обучени и квалифицирани кадри, 
използването на качествени материали, осъществяването на контрол върху цялостния 
процес на строителство, намаляване рисковете свързани с реализацията и оптимизиране 
срока за изпълнение при гарантиране качеството на проектираните и изпълните СМР ще 
бъдат основна цел и стратегия за изпълнение на на поръчката през всички етапи.

В максимална степен усилията ще бъдат насочени към изпълнение на мерки за 
намаляване затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата на саниране, 
чрез адекватни и приложими мерки както и контрол от страна на Изпълнителя .

„ПРИМАСТРОЙ 21” ООД ще реализира цялостния процес по изпълнение на 
поръчката за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки чрез оперативното 
ръководство за проектиране и строителство, включващо координирането на всички 
дейности с останалите участници -  Възложител и неговите представители, собствениците 
на жилища, консултант, строителен надзор и други.

Предлаганата от дружеството организация на работа и управление по изпълнението на 
строителството ще бъде съгласувана с представители на Възложителя и представители на 
собствениците на жилища и ще гарантира ефикасно взаимодействие между участниците 
при изпълнение на поръчката при спазване на всички нормативни изсквания. Същата 
съдържа пълни строително-технологични решения за предвидените за изпълнение СМР , 
организация, управление и контрол на човешкия ресурс, техническа информация за 
предлаганите за влагане материали с технически показатели превишаващи изискваните и 
гарантиращи изискванията за качество, осигуряване и контрол на качеството на 
изпълняваните СМР, материали и оборудване, организация, управление и контрол на 
машините, План за безопасност и здраве и Плана за опазване на околната среда.

Последователността на изпълнение на видовете СМР и степента на застъпване на 
строително-монтажните работи са задачи, които са решени на база на опита на ръководния 
технически екип на фирмата, съобразявайки се с условията на Възложителя и изискванията 
на собствениците на жилища, описани в техническата спецификация от Документацията за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка .
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При обвръзването на всяка работа с останалите се търси отговор на следните 
въпроси: коя или кои работи следва да се извършат преди разглежданата, за да стане 
възможно нейното изпълнение; за кои работи се открива фронт за изпълнение след 
завършването на разглежданата работа; кои работи могат да се изпълняват паралелно с нея 
без да си пречат, при гарантиране на нормални условия за живот за живеещите в блока.

Изпълнението на СМР за обновяване на енергийната ефективност ще стартира след 
издаване разрешение за строеж от Общината и подписване на Протокол №2 за откриване 
на строителната площадка и включва:

Изпълнение на енеш оспестяваща мярка № В1: подмяна дограма

ЕСМ 1 включва - Подмяна на дограми -  Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен 
стъклопакет, е едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 
<1.70 W/m2K

Енергоспестяващи дейности

- Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма
- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, е едно ниско емисионно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2K
- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)
- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз
- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз
- Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по 

стени и тавани; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани 
стени и тавани с цветен латекс. двукратно; боядисване парапети; възстановяване 
парапети и др.

Предварително по график ще се извърши замерване на отворите на дограмите -  
прозорци и врати по фасади и етажи. По тези размери новата дограма ще се произведе при 
заводски условия в съответствие с техническия проект. На обекта ще се доставят и 
сглобяват отделните елементи на дограмата, включително и стъклопакетите.Демонтирането 
ще се изпълнява по график изготвен от Изпълнителя и одобрен и съгласуван със 
собствениците на жилища, като собственика на апартамента на който ще се сменя 
дограмата, трябва да осигури достъп на екипа дограмаджии, който ще демонтира старата и 
монтира веднага след това новата дограма. Така апартамента няма да бъде изложен на 
атмосферните условия за дълго време. При необходимост на собствениците на жилища ще 
бъде оказвана помощ за разместване на мебели, с цел осигуряване фронт за демонтаж и 
изнасяне на старата дограма извън жилището. Демонтирането и монтирането на дограмата 
ще се изпълни от специализирана бригада за дограма, а пренасянето от общи работници.

Няма да се допуска складиране на демонтирана дограма в общите части на сградата.

Технология на изпълнение

Ще бъде доставена и монтирана дограма отРУС дограма с двоен стъклопакет, с едно! 
ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2K

Продуктът ще съответства на БДС EN 14351-1:2006, БДС EN 477:2003; БДС EN 
14351-1; БДС EN14609:2005; БДС EN 478:2002; БДС EN 12211:2003; БДС EN 1026:2003 и 
БДС EN 12208:2003.

При монтажа ще бъдат спазвани изискванията на ПИПСМР за монтаж на дограма.
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Изисквания към изпълнението

Систематазаизпълнение на дограмите ще бъде одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Дограмите ще се проиведат в специализиран цех за дограма, а ще монтират от 

квалифицирани работници -  монтажници. Изпълнението на дограмите ще се провери и 
приеме съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При демонтирани дограми и взети мярки от място, се изработва 
дограмата и след доставка по график на обекта ще се монтира -  фигурите по-долу.

Фиг. 6 . Оразмеряване на строителния отвор за врати

о МИ С «ИГШШ* «тор р
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Монтажът на дограмата започва с хоризонталното и вертикално нивелиране касата
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на прозореца ( вратата) . Закрепването на дограмата трябва да бъде направено по такъв 
начин, че да се прехвърли товара от монтирания прозорец към корпуса на сградата. Това се 
постига чрез клинове, които поемат натоварването и го предават на зидарията/панела/. 
Позиционира се е пластмасови клинове и се нивелира.

Дограмата се монтира като се укрепва с достатъчно дюбели преди укрепването с поли- 
уретанова пяна. Фиксира се касата след нивелиране само в ъглите с пяна, поставят се 
дюбели и след това се слага пяната по цялата дължина на профилите. Фиксирането се 
изпълнява с еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пяна. Тя има 
отлично сцепление към зидарията и осигурява добра топло и звуко изолация. Пяната е 
саморазширявагца се. Тя достига максималния си обем за около 20 минути. Окончателното 
се втвърдява след 24 часа и може да бъде рязана, за да се оформят отворите.

След набиране на якост на пяната се монтират стъклопакетите и стъклодържателите.
По време на монтажа, рамките трябва да бъдат здраво прикрепени към стените е 

подходящи винтове на 100 мм от краищата и 300 мм в хоризонтални и вертикални 
елементи, за да издържат на всички товари и да се постигне запечатване между стените и 
касата.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.
При изпълнение на този вид СМР ще се спазват изискванията на БДС EN V1627, БДС 

EN V 1628, БДС EN V 1629, БДС EN С 1630.

Изисквания към материалите

Предлаганата PVC дограма ще отговаря на :
БДС EN 5088:2006; БДС EN 14351-1:2006+А1:2010; БДС EN 1026 и БДС EN 12207; 

БДС EN 12208; БДС EN 12210 и БДС EN 12211;БДС EN 1279-5:2005+А1:2009
Качеството на фасадната дограма и допълнителните елементи, които се предлагат да 

се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще 
са придружени с „Декларация за съответствие” за профилите, стъклопакетите, обкова и 
окомплектовката с ръкохватки и механизмите за затваряне.

Дограмата и елементите към нея по фасади която ще се заготвя, доставя, и 
монтира ще бъде съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя . 
Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж, и ще са нови без повреди с 
предпазни ленти.
Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични 
преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проекти превишават по 
технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. 
Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо 
останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

Ще демонтираме съществуващата дървена и метална дограма по апартаменти и общи!
части.

Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл е мрежа и др.)

Изпълнението на тази съпътстващи дейности ще се изпълнява по одобрен и 
съгласуван със собствениците на жилища график, след монтажа на новата дограма.
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Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на 
излишната монтажна пяна.
Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и 
се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не 
се изпълнява върху замръзнали или мокри места.
Годността на основата ще се доказва с акт за скрити работи по Наредба 3.
При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции:
Почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
Запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
Облепване на дограма,
Полагане на разтвора,
Окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда
Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да 
е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на 
хастара.
Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще 
бъде съобразено с предписанията на производителя.
Шпакловъчните работи около рамките на дограмат се изпълняват след изсъхване 
на вътрешната варовациментова мазилка
При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено 
друго, се спазва следната последователност на технологичните операции: 
Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка; 
Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;

Изисквания към материалите

Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка , които се 
предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата 
за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 
строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие". 
Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно 
техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите.

Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз

Ще монтираме външен алуминиев подпрозоречен перваз.
Предвидени са външни алуминиеви подпрозоречни первази.
Външните подпрозоречни первази се монтират така, че да възпрепятстват 

навлизането на вода в строителната конструкция и топлоизолационната система (когато 
има такава). Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 
5°), а предният им водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това 
редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при 
отичането на водата.

Первази „стърчащи" повече от 150 мм от равнината на фасадата е задължително да 
бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция.

При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна 
уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.
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Ще монтираме PVC подпрозоречен перваз от вътрешната страна на помещението, с 
усилено уплътнявяне.

PVC первази представляват лек и здрав, подходящ както за интериора в традиционен 
и модерен вид.

Произвежда се от от устойчив PVC материал, със здрава повърхност, профилирана^ 
обемна форма, с много кухи камери, чрез които се постигат изключителни изолационни 
качества, превъзхождащи естествените материали.

Особености подпрозоречните первази:

- Висока механична устойчивост: устойчивост на удар, вдлъбнатини, драскотини и 
износване.

- Устойчивост на почистващи препарати, използвани в домакинството.
- Устойчивост на UV лъчи - не променя цвета си при излагане на слънчева светлина.
- Топлоустойчивост - дори и при пряка слънчева светлина не се нарушават.
- Лесно самостоятелно монтиране без използването на сложни инструменти: лесно

да се намали до желаната дължина и ширина.

Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране 
по стени и тавани; шпакловка стени и тавани е гипсово лепило; боядисване 
шпакловани стени и тавани е цветен латекс. двукратно; боядисване парапети; 
възстановяване парапети и др.

Ремонт стълбищна клетка и общи части
Остъргване боя стени коридори и стълбищна клетка по стени и тавани

Предварително се вземат предпазни мерки чрез навлажняване на стените с влажна 
кърпа или гъба. Остъргването на боята от стените ще се изпълнява с шпакли и телени 
четки.

Очукване мазилка стълбище

Тази дейност ще се изпълнява по общите части на блока -  коридори и стълбищна 
клетка.

Изпълнението ще започне от високите етажи. Подкожушената и компроментирана 
мазилка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на съществуващата 
мазилка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. След 
отстраняване на старата мазилка, ще се събере и извози на депо отпадъци. Този вид СМР 
ще се изпълни с общи работници под контрола и ръководството на техническия 
ръководител.

Изкърпване мазилка

Мазилките ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР. 
Температурата на разтворазамазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно 
полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, зада се гарантира добра 
консистенция.

Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз.
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Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и 
втвърдяването на предишния.
Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от 
размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване 
на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) 
от разтвор.
При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции:
Почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на 
отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;
Преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и 
други по стените,
Направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на 
мазилката с мастар по тавана и стените.
Отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и 
други) посредством мастар,
Полагане на разтвора,
Подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително 
оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на 
гладка повърхност,
Окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се 
отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 
награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката е 
основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с 
циментопясъчен разтвор.
При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и 
изсъхнали пластове.
Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда
Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 
изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара. 
Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар 
и мистрия и след това се изпердашва.
Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари 
и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).
При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а 
циментовите -  по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица. 

Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде 
съобразено с предписанията на производителя.

В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали.

Шпакловка коридори и стълбищна клетка по стени и тавани

Шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на вътрешната 
варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.

При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено друго, се 
спазва следната последователност на технологичните операции:

- Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
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- Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност

- Приготвя се гипсов разтвор.
- Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 

варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят с£ 
ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.

- Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, 
от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната 
вентилация на помещението.

- При полагане върху бетонни повърхности се препоръчва използването на 
предварителен грунд бетон-контакт (време за съхнене минимум 3 часа), а повърхности с 
повишена попиваемост се третират с грунд-изравнител на попиващата способност (време за 
съхнене минимум 12 часа).

- Всички стоманени елементи, (рамки на врати или прозорци, тръбопроводи, 
защитни решетки) трябва да се предпазят от пряк контакт с гипсовата шпакловка, тъй като 
тя има корозивно действие. За тази цел се използват специални бои или защитни профили.

Преработка

В кофа, която съдържа количеството вода, съответстващо на количестото гипсова 
шпакловка, съответно:

- 13,0 л за торба от 20 kg
- 6,5 л за торба от 10 kg
се наръсва гипсовата шпакловка и се оставя 3-5 минути да реагира, след което се 

разбърква е бавнооборотна бъркалка до получаването на хомогенна смес (без бучки).
Нанася се с шпакла първи слой от 1-3 mm. След втвърдяване (около 12 часа) се нанася 

втори слой с по-течна консистенция от около 0-1 mm и се заглажда.
Неизползваната смес, която се е втвърдила не може да бъде повторно смесена с вода и 

трябва да се изхвърли.
Гипсовата шпакловка може да се използва до 90 минути от момента на смесването с

вода.

Вътрешно боядисване коридори и стълбищна клетка по стени и тавани

Изпълнението на боядисване с латекс коридори и стълбищна клетка по стени и тавани 
ще се изпълни след изсъхване на шпакловката. Преди боядисването се прави се проверка 
на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални замърсявания с финна 
шкурка.

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените 
участъци, като в зависимост от основата се нанася един до два слоя. Технологичното време 
за съхнене е около 3 часа. При необходимост се правят поправки.

След завършване на подготовката се нанася латексовата боя на тънки пластове, като 
се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка. Латексът се 
нанася на 2 ръце или по предписание на производителя: Първи слой може да се разреди 
максимум с 10 % вода, време за съхнене 4 часа; Втори слой латекс се нанася неразреден или г\ 
разреден максимум с 5 % вода. Нанасянето на първия слой се извършва в хоризонтална' 
посока, а на втория във вертикална посока. Окончателната устойчивост при миене се 
получава след около 28 дни.

Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена 
най- малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друго в 
проекта.
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Изграждане на покритието:
Грундиране на силно попиващи основи: латексов грунд, който, в зависимост от 

основата, се нанася в един до два слоя.

Боядисване блажно парапети

Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване от 
прах и замърсявания .

Подготовката на основата включва грундиране на подготвените повърхности с готов 
грунд .

Върху грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с 
мече и четка. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния.

При изпълнение на ремонт на стълбищна клетка ще бъдат взети мерки за 
намаляване затрудненията за живущите:

Временно ще бъде ограничен достъпа на живущите за времето на ремонтните работи. 
Местата, на които се работи, ще бъдат обозначени с табели.

При изпълнение на демонтаж изграждане на парапети ще бъдат взети мерки за 
намаляване затрудненията за живущите:

- Необходимите материали ще бъдат доставяни с вертикален механизиран транспорт
- Разтворите ще бъдат приготвяни предварително и доставяни на място за полагане
- Площадката ще бъде оградена и обезопасена
- Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки ще се 

изпълнява от техническия ръководител на обекта.

При изпълнение на ЕСМ 1: Подмяна дограма предвиждаме следните мерки за 
намаляване на затрудненията :

- При изпълнение на монтажа на дограмата ще бъдат взети мерки за намаляване 
затрудненията за живущите:

- При необходимост от дообработка на профилите за дограма тази дейност ще се 
извършва извън жилищата.

- Машините с които ще се извършват демонтажните и монтажни работи ще 
притежават сертификати за намалена шум и безопасност при работа.

- След завършване на монтажа на дограмата ще се почистят строителните отпадъци 
и неизползвани материали.

- При изпълнение на изкърпването с мазилка и шпакловка ще бъдат взети мерки за 
намаляване затрудненията за живущите:

- Дограма ще бъде опакована с найлон и хартиено лента.
- Местата за изкърпване ще бъдат ограничени с хартиени ленти.
- Приготвянето на разтвори ще се извършва извън жилищата и ще се предоставят

готови за влагане.
- След завършване на работите строителните отпадъци ще бъдат събрани и извозени 

на депо за отпадъци.
- Работните площадки ще бъдат почистени и освободени за ползване.
- Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки ще се 

изпълнява от техническия ръководител на обекта.
и
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАША МЯРКА №В2: ЕСМ
ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ ВЪНШНИ СТЕНИ

На топлоизолиране подлежат и всички стени (парапети и тераси), които ще бъдат 
“затворени“ в процеса на саниране.

Включва и изпълнението на съпътстващи СМР свързани с топлинното изолиране на 
външни стени.

Подготовка на фасадите за полагане на топлоизолационна система

Топлоизолация по фасади
За гарантиране на оптимални резултати по подобряване на енергийната ефективност 

ще бъде изградена интегрирана топлоизолационна система при спазаване на следните 
основни принципи които ще залегнат още в процеса на проектиране:

Обследване на началното състояние на обекта 
Правилено изчисления след проверка на основата 
Добре изработени конкретни детайли

Предлаганите продукти включени в системата са сертифицирани по хармонизирани 
европейски стандарти :

Топлоизолационни продукти за сградни външни 
топлоизолационни комбинирани системи

Топлоизолационни плочиЕкспандиран полистирен (EPS) БДС EN 13 163 
БДС EN 13 163/NA

Топлоизолационни плочи Експандиран полистирен (EPS) за 
обръщане по страници отвори

БДС EN 13 163 
БДС EN 13 163/NA

Лепило за топлоизолация БДС EN 13494пр 
БДС EN/NA:2013

Дюбели за топлоизолация при дължина до 175 мм EN 13 495
Дюбели за топлоизолация при дължина над 175 мм EN 13 495
Стъклотекстилна мрежа EN 13 496
Аксесоари :Ивици диагонално армиране EN 13 496
Аксесоари :Цокълен профил с водокап EN 13 496
Аксесоари :Профил за ъгли с мрежа EN 13 496
Аксесоари :Водооткапващ профил EN 13 496
Аксесоари :Профил за прозорци EN 13 496
Грунд преди мазилка БДС EN 13300
Силикатна мазилка EN 15824:2009
Екструдиран пенополистирен (XPS) за областта на цокъла БДС EN 13 164 

БДС EN 13 164/NA
Външна декоративна мазилка EN 15824:2009

Изпълнението на 
последователност :

фасадна топлоизолация ще се изпълнява в следната технологична



Подготовка преди полагане на топлоизолационна система (ТИС)

Разполагането на работните платформи ще бъде съобразено е общата дебелина на 
полаганата система, така че разстоянието до стената (фасадата) да е достатъчно за, 
работа;
Да няма възможности от проникването на вода през анкериращите елементи 
По време на полагане и свързване на продуктите (лепила, шпакловки, грунд и 
мазилка) ще се следи температурите на въздуха , основата и материалите да бъдат 
по- големи от +5°С, а максималната да не надвишава + 30°С.
При необходимост ще се използват предпазни мрежи за скеле, осигуряващи 
защита на фасадата от неблагоприятни климатични влияния.
Проверката на основата включва :
> проверка за здравина
> равнниност
> изтриваемост
> равнинност
> омокряне

Проверките се извършват на повече, произволно избрани места.
За гарантиране на здраво захващане за съществуващата основа ще бъде извършена 

предварителна подготовка съобразена с вида и състоянието на съществуващата мазилка 
както следва:

ОСНОВА
Вид Състояние МЕРОПРИЯТИЕ

висока влажност оставя се да изсъхне

замърсено, омазнено почистване с препарати
запрашеност измитане, обезпрашаване

Варова мазилка

неравности, нарушени места изравняване с варов разтвор 
при спазване технологичното 
време за съхнвене

ронлива без нужната 
носимоспособност

отстраняване, измитане, 
обезпрашаване

изсолявание на сухо се изчеткват и измитат
без нужна носимоспособност механично се отстраняват

Енергоспестяващи дейности

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.
- Очукване и изкърпване на подкожушена мазилка с варо-циментова мазилка
- Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система

по фасади (вкл. страници на дограма);
- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол

EPS 5= 5 см и с коеф. на топлопроводност А,=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у външни стени тип 1, тип 3, 
тип 5 тип 8, тип 9, тип 10, тип 11 и тип 13;
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- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол
EPS 5= 5 см и с коеф. на топлопроводност ?i=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у надзид на покрив тип 1;

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип
експандиран пенополистирол EPS, 5=2.0 см с коеф. на топлопроводност ^=0.036 - 
W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)

- Полагане на външна силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени и
страници, включително грундиране

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, 5=5 см и с коеф. на
топлопроводност А.Ю.034 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) по стените на сутерена

- Полагане на външна декоративна мазилка по топлоизолирани стени на сутерен,
включително грундиране

- Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени и други.

Ще монтираме тополоизолационна система тип експандиран пенополистирол 
EPS 5= 5 см и с коеф. на топлопроводност Х=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у външни стени тип 1, тип 3, тип 
5 тип 8, тип 9, тип 10, тип 11, тип 13 и в/у надзид на покрив тип 1 итополоизолационна 
система по страници на прозорци, тип експандиран пенополистирол EPS, 6=2.0 см е 
коеф. на топлопроводност Х=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови 
профили, крепежни елементи).

Технология на изпълнение на топлинно изолиране външни стени

Монтаж на изолационните платна
Топлинноизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и 

дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" - с назъбена маламашка, равномерно по цялото 
платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от 
повърхността на платното.

Монтажът на платната се извършва в посока отдолу-нагоре, с което се гарантира по- 
доброто уплътняване на фугите между отделните платна. Реденето ще се извършва е 
разминаване на Уг . Фугите между плоскостите не трябва да са продължения на ръбовете на 
отворите по фасадата. По ръбовете на сградата ще се полагат само цели или половинки 
плоскости и то при разминаване (превързване) в съседните редове.

Лепилото ще се нанася по „метод на ивиците и топките”.
В ивицата лепило се оставя малък процеп, така че при притискане на плоскостта към 

стената въздухът под нея да може да напусне безпрепятствено, за да се получи добро 
залепване и нивелиране. Евентуални отворени фуги между плоскостите ще се запълват с 
ивици оттоплоизолационния материал.

След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се 
поставят толкова бройки, колкото е небходимо, но не по-малко от 6 бр. на квадратен 
метър.В ръбовите зони на 1.0 -1.5 м от ъглите се поставят минимум 8 до 10 дюбела на 1 
квадратен метър. Дълбочината на анкериране се съобразява с вида на носещата основа, като • 
не трябва да е по-малка от 25-35 мм.

Дюбелирането се извършва задължително през лепилния слой на залепената към 
стената плоскост. Дюбелите се монтират след набиране на якост от лепилото -  минимум 24 
часа след лепене. Недобре захванали, смачквани или със счупени щифтове дюбели се 
отстраняват и се заменят с нови, монтирани в близост. Отворите от отстраненитеу дк ^
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се запълват с парчета от топлоизолационния материал. При набиването на щифта, главата 
на дюбела трябва леко да потъне в плоскостта (1-2мм). Главите се за шпакловат отгоре с 
шпакловъчна смес (в отделен работен цикъл, преди цялостното шпакловане на фасадата) 
или върху тях се монтират специални капачки от идентичен с основния топлоизолационен 
материал. Около прозорците се залепват ленти от EPS. Важен момент при монтажа на 
платната е, че горната панелна фуга трябва да се покрие поне на 20см, за да се гарантира 
непроникването на вода в жилището. На фиг.1 е показан процеса на монтаж на 
изолационните платна.

Ъглови профили и предварителна шпаковка
След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със 

специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление 
с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които 
повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпаковка се 
извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с 
мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои 
неравности. Заедно с шпакловката се монтират и пластмасови ъгълчета с мрежа на всички 
ръбове (без долния, с изключение на балконите). Целта им е от една страна да се заздравят 
тези най-слаби места, а от друга - да им се придаде по-добър естетически вид. Това е 
показано на фиг.2.

Фиг.2

С алуминиевия профил с водокап за завършване на топлоизолационната система в 
областта фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на топлоизолационните
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плочи. Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости. 
Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. 
Монтира се е помоща на дюбели. Всички видове профили и други аксесоари се залагат по 
фасадата преди цялостната шпакловка.

Основна шпакловка с мрежа
След изсъхване на първата шпакловка се изпълнява основната такава. Тя се прави със 

стъклена алкалоустойчива армираща мрежа. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - 
не трябва да остават места без мрежа. Застъпването между отделните мрежи трябва да е на 
мин. 6 см, за да се гарантира хомогенноста на структурата. За шпакловката отново се 
използва специализирано лепило за топлиннаизолация, тъй-като освен по-добрите си 
механични свойства, то има и повишена водоотблъскваща способност.

Друг важен елемент от изолацията е защитата на горния ръб, който е най-силно 
подложен на ерозионното действие на стичащата се по фасадата вода. Освен 
непосредствената опасност от попадане на вода зад изолацията и измиването на мазилката в 
горната част, зимно време съществува опасност и от замръзване на мократа мазилка, при 
което тя лесно се пропуква. За да се защити изолацията от тези наблагоприятни 
въздействия, горният ръб се намазва е хидроизолационна силиконова паста, след което се 
монтира козирка е водокап от поцинкована ламарина е ширина 14см. Козирката се закрепя 
плътно към фасадата с помощта на дюбел-пирони, след което отново се уплътнява е 
хидроизолационната паста. Така направената хидрозащита гарантира, че водата няма да 
прониква зад изолацията и няма да мокри ръба, а ще бъде отвеждана навън от водокапа.

Друг специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира 
перваз (ако няма такъв), който трябва да излиза 2-5 см напред спрямо повърхноста на 
изолацията. Первазът предпазва както от проникване на вода в жилището и зад изолацията, 
така и от интензивното мокрене на мазилката под прозореца (фиг. 3).

Фиг.З

Фиг.4
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Основна шпакловка с мрежа
След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която се прави със 

стъклена алкалоустойчива армираща мрежа.
Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не трябва да остават места без мрежа.
Застъпването между отделните мрежи трябва на е мин. 6 см, за да се гарантира 

хомогенноста на структурата.
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Грундиране
Извършва ден преди нанасяне на мазилката. Грундът трябва да е в цвета на мазилката 

или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, 
без да има опасност от прозиране на основата под мазилката.

Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. 
Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се 
използва четка.

Трябва да се спазва технологичния престой за съхнене на грунда съгласно 
предписанията на производителя.

Мазилка
След завършването на изолацията, тя следва да бъде защитена от въздействието на 

водата и слънчевите UV лъчи, като същевременно и се придаде достатъчно добър външен 
вид. Това се постига с нанасянето на мазилка.

Голямата височина на сградата ограничава използването на традиционно фасадо скеле 
за изпълнение на топлоизолация по фадади. Предложението ни е за използване работни

U
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платформи за изпълнение на топлоизолацията, така и за вертикален транспорт на материали 
и работници. Двуколонна работна платформа ЕР 3125 представлява модулна конструкция, 
която посредством сглобяване на модули може да расте както на ширина така и на 
височина.

Работните платформи ще се придружават от документация, съдържаща инструкция за 
експлоатация в т.ч със структурни схеми. Копие от документацията ще се съхранява на, 
строителната площадка. ^

Изправността на работните платформи ЕР ще се гарантира от доставчик.
За работа на работната платформа ще се допускат само специално обучени и 

инструктирани по правилата за безопасност работници и специалисти. Поради спецификата 
на работа ще се прави ежедневен инструктаж на работещите на платформата.
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Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле
При изпълнение на този вид съпътстващи СМР ще бъдат извършени: 

Монтаж:

Подравняване на терена;
Полагане на подложки;

- Монтаж на скелето, включително хоризонтално пренасяне на тръби, връзки, 
платна или талпи и други материали ръчно;

- Нареждане на платната или талпите за работните пътеки (площадки);
- Направа и монтаж на предпазен парапет.

Демонтаж:

Демонтаж на скелето;
Почистване и сортиране на тръбите;
Комплектоване на връзките;
Почистване и смазване на същите с горено масло и поставянето им в сандъци; 
Поставяне на пътеки при демонтажа, ръчно със сваляне на тръби, връзки и други с 
хоризонтално пренасяне на същите до 30 м.
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Измерването на скелето се извършва на действително пространство или площ до 
последната работна площадка (над 1,5 м. под тавана или корниза).

Горна рамка за стягаща основа 
стъпало

Рамка Фиксирано и регулируемо

Долна рамка за стягаща основа Метална скара с отвор Парапет -  ограничителен

Строителното скеле ще се придружава от документация, съдържаща инструкция за 
монтаж, експлоатация и демонтаж, в т.ч със структурни схеми , на производителя. 
Документацията се съхранява на строителната площадка . В случай на други структурни 
схеми и условия, различни от предписаното в инструкциите на производителя, 
задължително се изработвапроект.

Работите за монтаж, поддържане и демонтаж на строителната скеле ще се извършват 
само и единствено от специално обучени за това лица. Няма да се допускат лица, 
необучени за този вид СМР да извършват работите по монтажа и демонтажа в т.ч. и за 
текущото поддържане в безопасно състояние на скелето

Очукване и изкърпване на подкожушена мазилка с варо-циментова мазилка
Ще очукаме и изкърпим подкужушената мазилка е варо-циментова мазилка.
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Изпълнението на тази съпътстващи дейности ще се изпълнява по одобрен и 
съгласуван със собствениците на жилища график, след монтажа на новата дограма.

- Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на излишната 
монтажна пяна.

- Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и се 
отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се 
изпълнява върху замръзнали или мокри места.

- Годността на основата ще се доказва с акт за скрити работи по Наредба 3.
- При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 

следната последователност на технологичните операции:
- Почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
- Запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
- Облепване на дограма,
- Полагане на разтвора,
- Окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 

повърхност, без да се заглажда
- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 

изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
- Прилагането на химически добавки при изпълнение на мазилки ще бъде 

съобразено с предписанията на производителя.
- Шпакловъчните работи около рамките на дограмат се изпълняват след изсъхване 

на вътрешната варовациментова мазилка

При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено друго, се 
спазва следната последователност на технологичните операции:

- Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;

Изисквания към материалите

- Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка , които се предлагат 
да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 
строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие”.
- Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно 
техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите.

Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 
система по фасади (вкл. страници на дограма)

Използването на грунд осигурява голяма дълбочина на проникване, като запечатва 
оптимално всички фино порести повърхности, като всички видове вароциментови и 
варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, тухли, бетон. Използва се върху 
всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, 
битум, прах).

Основата трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително 
нивелирана. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и 
слоеве със слаба механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват 
механично (надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.



Полагане на външна силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени и 
страници, включително грундиране

Силикатната екстериорна мазилка /съгладно цветен проект/ трябва да е здрава, с 
добра пукнантиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва 
изолацията. Мазилка трябва да има висока механична якост на сцепление с основата, добра 
паропропускливост и естетичен външен вид.

Минималните технически характеристики са:

Зърнометрия: > 2,0 мм
Коефициент на водопоглъщане w<0.25kg/m2h°'5 
Пропускливост на водни пари : клас v2 
Якост на сцепление > 0,3 мра 
Реакция на огън: клас a2-sl,

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.
Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко 

слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по 
времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В 
зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се 
нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, 
мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната 
в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат 
равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката 
се добавя минимално количество вода (100-200-300гр), но само след консултация с 
производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично -  нанесена 
един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при 
температура 20°С и относителна влажност на въздуха 50-60%.

Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения 
по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато 
не се завърши цялата. Особено внимание трябва да се обърне при свързването на мазилката 
на границата между етажите.

Ако се забави нанасянето на мазилката на долния етаж, може вече нанесената да е 
дръпнала и така неминуемо се получават наставки при свързването им.

Процесът предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са 
големи да се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Изисквания към материалите

Качеството на материалите за топлоизолационната система (ТИ), които се 
предлагат да 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”. 
Материалите за топлоизолация по фасади, козирки, еркери, дъна, цокли и други 
ще се доставят, подготвят и полагат съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на 
производителя.
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Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти. 
Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични 
преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проекти превишават по 
технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта. 
Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо 
останалите предложения, измеримо с действащите стандарти.

Контрол и приемане

Контролът по приемането и полагането на минералните мазилки се извършва от 
техническия ръководител и включва:

Входящ контрол при доставяне на минералните мазилки от доставчика и външен 
оглед;
Контрол на отделните процеси по време на полагането и обработката на 
минералната мазилката.

По време на изпълнението се следи за следното:
Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без 
петна от разтворими соли или др. Замърсявания и без следи от обработващите 
инструменти.
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. Видими 
дефекти.

Полагане на тополоизолационна система тип XPS. 5=5 см и с коеф. на 
топлопроводност А,=0.034 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) по стените на сутерена

Топлоизолацията ще се изпълни по техническия проект и технологичните 
предписания на произодителя на топлоизолационната система.

Преди топлинното изолиране на цокъла ще се грундира с водозащитен и подобряващ 
сцеплението контактен грунд. Лепилото се нанася с назъбена шпакла по цялата повърхност 
на основата и на топлоизолационните плочи, които след това се монтират без фуги -  
плътно една до друга.

Дюбелирането на цокълните плочи се извършва на височина, най-ниско 15 см над 
котата на терена. То е задължително, когато топлоизолационните плочи са закопани повече 
от 20 см под земята и съществува опасност при слягането на земята те да бъдат повлечени 
надолу.

Топлинноизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и 
дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" - с назъбена маламашка, равномерно по цялото 
платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от 
повърхността на платното.

Монтажът на платната се извършва в посока отдолу-нагоре, с което се гарантира по-/ 
доброто уплътняване на фугите между отделните платна. След залепването, платната се' 
занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова бройки, колкото е 
небходимо, но не по-малко от 6 бр. на квадратен метър.

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със 
специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление 
с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които 
повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпаковка се
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извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с 
мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои 
неравности.

Полагане на външна декоративна мазилка по топлоизолирани стени на сутерен, 
включително грундиране

Преди изпълнението на външна декоративна мазилка ще се изпълни грундиране за 
изравняване на основите.

Външна декоративна мазилка е здрава, е добра пукнантиноустойчивост, а 
същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Мазилка има висока 
механична якост на сцепление с основата, добра паропропускливост и естетичен външен 
вид.

Минималните технически характеристики са:

- Зърнометрия: > 2,0 мм
Коефициент на водопоглъщане w<0.25kg/m2h°
Пропускливост на водни пари : клас v2

- Якост на сцепление > 0,3 мра 
Реакция на огън: клас a2-sl,

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.
Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко 

слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по 
времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В 
зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се 
нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне нанасянето, 
мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната 
в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат 
равномерно разпределени и смесени е останалия материал.

Мазилката се изтегля в дебелина по едрината на зърната и още влажна се заглажда 
винаги е движения в една и съща посока

Изисквания към материалите

- Качеството на мазилката, която се предлагат да се влага в строежа, е с оценено 
съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване на съответствието на строителните продукти и е придружена с 
„Декларация за съответствие”.

- Материалите за топлоизолация по цокли и други ще се доставят, подготвят и 
полагат съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя.

Ъглозащитен PVC профил с мрежа по ръбове фасади и прозорци
Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за 

армиране на ъгли с минимални технически характеристики.

- Широчина на раменете на профила > 24 х 24 мм
- Широчина на ивицата мрежа -  10 х 23 см;
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Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и интегрирана 
алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за уплътняване фугите срещу кос дъжд между 
дограмата.

Всички профили и аксесоари се залагат по фасадата преди изпълнението на 
цялостната шпакловка.

Ще изпълнява от бригадата за топлоизолации.
Ще демонтираме и монтираме външни тела климатици, сателитни антени и други. —

Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на 
топлоизолационните плочи.

Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости. 
Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. 

Монтира се с помоща на дюбели.

Минималните технически характеристики са:

- Широчина на профила -  10 см за топлоизолационни плоскости с дебелинаЮ см;
- Дебелина напрофила -  1- 1,2 мм;
- Водооткапващ елемент > 5 мм;

Работите ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Очукване мазилка неостъклени тераси

Тази дейност ще се изпълнява по външни тераси. Ще се изпълнява от бригадата за 
топлоизолации.

Подкожушената и компроментирана мазилка ще бъде отстранена.
Ще се провери носимоспособността на съществуващата външна мазилка и се 

отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др.
Инструментите с които ще се извършва тази дейност са зидарски чук, шпакла и 

телена четка.
Изкърпване мазилка

Мазилките по неостъклени тераси ще се изпълняват съгласно одобрения 
технически проект и ПИПСМР.
Температурата на разтворазамазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно 
полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, зада се гарантира добра 
консистенция.
Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и 
втвърдяването на предишния.
Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от 
размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване 
на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) 
от разтвор.
При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции:
Почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на 
отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;
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Преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и 
други по стените,
Направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на 
мазилката е мастар по тавана и стените.
Отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и 
други) посредством мастар,
Полагане на разтвора,
Подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително 
оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на 
гладка повърхност,
Окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се 
отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 
награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с 
основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с 
циментопясъчен разтвор.
При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и 
изсъхнали пластове.
Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда
Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 
изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара. 
Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар 
и мистрия и след това се изпердашва.
Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари 
и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).

Изисквания към материалите

Качеството на материалите за външна мазилка, които се предлагат да се влагат в 
строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 
продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие”.
Мазилката ще се заготвя, доставя, и полага съгласно проекта, ПИПСМР, 
предписанията на производителя .

Шпакловка тавани неостъклени тераси

Преди изпълнението се прави проверка на основата и се отстраняват и обработват 
пукнатини, замърсявания, неравности и други.

Годността на основата се проверя от техническия ръководител на обекта.
Проверява се и геометрично за отклонения от размерите, за хоризонталност и други. 

Всички монтажни отвори, дупки се отстраняват и запълват.
Повърхностите се почистват и обработват чрез награпяване, бучардисване и други 

подобни за осигуряване на сцепление с основата.
При необходимост ще се изпълни грундиране за заздравяване на основата. Ще се 

изпълни тераколова шпакловка на една ръка.
Ще изпълнява от работници -  мазачи. 7
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Фасаген тавани неостъклени тераси

Изпълнението на боядисване тавани неостъклени тераси ще се изпълни след 
изсъхване на шпакловката.

Прави се проверка на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални 
замърсявания с финна шкурка.

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените 
участъци. След изсъхване се нанася двукратно латексовото покритие.

При изпълнение на ЕСМ 2 Топлоизолиране външни стени предвиждаме следните 
мерки за намаляване на затрудненията:

- Преди изпълнението собствениците на жилища ще бъдат уведомени за 
последователността на изпълнение на външната топлоизолация , както и 
предприетите мерки за гарантиране на безопасност както на работещите така и за 
живущите.

- На входа на блока ще бъде изграден предпазен тунел.
- При полагане на топлоизолационните плочи ще има повишена запрашеност.
- В зоната на работа на подемната платформа не трябва да има хора поради опасност 

от падащи предмети.
- При монтажа на дюбели за укрепване

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСП. МЯРКА №ВЗ: ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА 
ПОДОВЕ

Енергоспестяващи дейности

- Полагане на дълбокопроникващ грунд
- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS. 8=5 см и с коеф. на 

топлопроводност Х=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) на подове -  тип 2 и тип 3, които се явяват под граничещ с 
външен въздух /еркери/

- Полагане на мазилка по еркери /дъна и тавани балкони/

Полагане на тополоизолационна система тип EPS. 8=5 см и с коеф. на 
топлопроводност ^=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) на подове -  тип 2 и тип 3. които се явяват под граничещ с външен въздух 
/еркери/

Плочите от EPS, ще монтираме по под граничещ с външен въздух /еркер/,
включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи. 
вкл.водооткапващи профили .

Ще се изпълнява както е записано в позиция ЕСМ 2

Полагане на мазилка по еркери /дъна и тавани балкони/

Мазилката ще бъде доставена по одобрана мостра. Мазилка притежава висока 
механична якост на сцепление с основата, добра паропропускливост и естетичен външен 
вид.

Минималните технически характеристики са:

с
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- Зърнометрия: > 2,0 мм
- Коефициент на водопоглъщане w<0.25kg/m2h° ̂
- Пропускливост на водни пари : клас v2
- Якост на сцепление > 0,3 мра
- Реакция на огън: клас a2-sl, <==;;=;
- Не се допуска прибавянето на други продукти към минералната мазилка.

Изпълнява без прекъсвания от ръб до ръб (съответно вътрешен ъгъл) на фасадата.
Полагането на мазилката трябва да се съобрази с метеорологичните условия (пряко 

слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по 
времето на полагане, така и през първите 2 -3 дни след полагане.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В 
зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се 
нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка.

Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките.
При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се 

утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с 
останалия материал.

При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200- 
ЗООгр), но само след консултация с производителя или негов представител.

При всички нанасянето е идентично -  нанесена един път мазилката на фасадата, може 
да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна 
влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или 
кръгообразни движения по повърхността на мазилката.

Започната, една стена не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата.

Изисквания към материалите

Качеството на силикатна екстериорна мазилка, която се предлага да се влага е с 
оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване на съответствието на строителните продукти и се придруждва с „Декларация за 
съответствие”.

Мерки за безопасност:

Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните 
повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. 
В случай на попадане на пръски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква 
изсъхването и втърдяването на мазилката. Инструменти и машини да се измиват веднага 
след употреба.

Контрол и приемане f

Контролът по приемането и полагането на силикатните екстериорни мазилки се 
извършва от техническия ръководител и включва:

Входящ контрол при доставяне на силикатните екстериорни мазилки от 
доставчика и външен оглед;



Контрол на отделните процеси по време на полагането и обработката на 
силикатна екстериорна мазилката.

По време на изпълнението се следи за следното:

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, е добре оформени ръбове и ъгли, без 
петна от разтворими соли или др. Замърсявания и без следи от обработващите 
инструменти.

- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. Видими 
дефекти.

Приемането на всички видове мазилки ще се извършва съответствие е разпоредбите 
на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Ъглозащитен А1 профил с мрежа по ръбове фасади и прозорци

Алуминиев профил е интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за 
армиране на ъгли е минимални технически характеристики:

- Широчина на раменете на профила > 24 х 24 мм
- Широчина на ивицата мрежа -  10 х 23 см;

Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и интегрирана 
алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за уплътняване фугите срещу кос дъжд между 
дограмата.

Всички профили и аксесоари се залагат по фасадата преди изпълнението на 
цялостната шпакловка.

Ще изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на 
топлоизолационните плочи.

Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости.
Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. 

Монтира се е помоща на дюбели.
Минималните технически характеристики са:

- Широчина на профила -  10 см за топлоизолационни плоскости е дебелина 10 см;
- Дебелина напрофила -  1 - 1,2 мм;
- Водооткапващ елемент > 5 мм;

Работите ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Монтаж на водооткапен профил между топлоизолация на фасадните стени и 
цокъла

С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на 
топлоизолационните плочи.

Широчината на профила е равна на дебелината на топлоизолационните плоскости.
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Създадената хоризонтална равнина предотвратява отварянето на фуги между плочите. 
Монтира се с помоща на дюбели.

Минималните технически характеристики са:

- Широчина на профила -  10 см за топлоизолационни плоскости с дебелина10 см;
- Дебелина напрофила -  1- 1,2 мм;
- Водооткапвагц елемент > 5 мм; ^

Работите ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина 20 
см

Изпълнението на тази съпътстващи дейности в сутерена ще се изпълнява по одобрен и 
съгласуван график, след монтажа на новата дограма:

- Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на излишната 
монтажна пяна.

- Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и се 
отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се 
изпълнява върху замръзнали или мокри места.

- Годността на основата ще се доказва с акт за скрити работи по Наредба 3.
- При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 

следната последователност на технологичните операции:
- Почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
- Запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
- Облепване на дограма,
- Полагане на разтвора,
- Окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
- Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 

повърхност, без да се заглажда
- Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 

изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
- Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде 

съобразено с предписанията на производителя.
- Шпакловъчните работи около рамките на дограмат се изпълняват след изсъхване на 

вътрешната варовациментова мазилка
- При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено друго, 

се спазва следната последователност на технологичните операции:
- Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на 

варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;

Изисквания към материалите

- Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка , които се предлагат 
да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 
строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие”.

- Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно 
техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите
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- След завършване на работите строителните отпадъци ще бъдат събрани и извозени.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ 3 ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ 
ПРЕДВИЖДАМЕ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА:„

*

- Живущите ще бъдат уведомени за предстоящите ремонтни работи за подобряване 
енергийната ефективност в жилищата.
Ще бъде приет график за подмяна на дограмата в жилищата и общите части 
Няма да има затруднения за живущите в жилищната сграда -  физическия достъп 
ще бъде осигурен чрез изграждане на пешеходен тунел.
Подхода към блока ще бъде обозначен с табели
Ще бъде изпълнено временно осветление на входа на блока и на опасни участъци 
Достъпът до околоблоковото пространство и монтираното подемно съоръжение 
ще бъде времено ограничено само в зоните на работа.
Няма да складиране на материали в общите части на блока и стълбищната 
площадка
Пробивните работи ще се извършват в работно време, като в интервала 14,00 -  
16,00 часа ще се правят технологични паузи
При полагане на топлоизолационните плочи ще има повишена запрашеност и 
рязането на плоскости ще се извършва на предварително обособени места.. При 
неблагоприятни климатични условия -  силен вятър,бури, дъжд и др. Работите 
временно ще бъдат преустановявани.
Строителните отпадъци ще бъдат извозвани ежедневно на депо за отпадъци.

Част „Конструкции”:

Не са предвидени в енергийния паспорт мерки допустими по националната

Не са предвидени в енергийния паспорт мерки допустими по националната 
програмазаобновяване на българските домове.

Част „ОВ”:

Не са предвидени в енергийния паспорт мерки допустими по националната 
програмазаобновяване на българските домове.

Част „Електро”:

Препоръчителна мярка: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите 
части на сградата - стълбищните клетки.

Демонтаж на съществуващи осветителни тела
Доставка и монтаж на нови плафониери с LED 5W осв.тяло и сензор за движение 
Преработване на осветителна инсталация за монтаж на енергоспестяващи1 
осветителни тела в общи части на сгра 
Мълнезащита и заземителни инсталации

Ще бъдат подменени лампите с нажежаеми жички с плафониери с LED 5W осв.тяло и 
сензор за движение

програмазаобновяване на българските домове

Част „ВиК”:
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При изпълнение на демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на нови ще 
бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

Преди стартиране на тези дейности живущите в блока ще бъдат уведомени за 
времето през което ще бъде спирано захранването е електроенергия на общите 
части на блока
Предвидените работи по подмяна на стълбищното осветление не налагат спиране 
на електрозахранването в отделните жилища. Частично спиране на 
електрозахранването ще има само в стълбищната клетка и общите части на блока 
3 .Етажите (местата) на които ще ие извършва подмяната ще бъдат оградени и 
обозначени с табели за времето през което ще се изпълнява
Ще бъде представен график е описание на предстоящите за изпълнение работи по 
етажи. Работите ще се извършват в определени „часови прозорци” през деня, а в 
края на деня, осветлението ще бъде възстановявано. Няма да има спиране на тока 
в общите части на блока през почивните дни.
Електроремонтни работи ще бъдат съобразени е изпълнението на ремонтни 
работи -  мазилки, шпакловки и бояджийски работи по стени и тавани коридори и 
стълбищна клетка.
Ще бъде осигурено аварийно осветление на местата, на които ще се извършва 
ремонта.
В случай на авария ще бъде осигурено звено електротехници.

Ежедневно техническия ръководител и отговорника по ЗБУТ ще осъществяват 
контрол по изпълнението на предложените мерки

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 
ПОРЪЧКАТА

Предлаганият организационен модел, който „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще приложи 
при реализиране предмета на поръчката се основава на последователност от мероприятия 
имащи за цел осигуряване на изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 
постигане на заложените резултати чрез използване на ефективна организация на контрол 
върху цялостната дейност -  от проектиране, избор, доставка и влагане на строителни 
материали, както и по време на строителния процес.

Етапи за изпълнение на поръчката

Етапите, през които предлагаме и предвиждаме да премине изпълнението на 
поръчката за обновяване на жилищната сграда и изпълнение на мерките за енергийна 
ефективност са условно разделени, но взаимообвързани и взаимозависими, като при 
изпълнение на СМР ще бъдат изпълнява заложените в Методическите указания по 
Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
изисквания, както и изискванията на българската нормативна уредба, техническите 
спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и 
добрите строителни практики в България и в Европа.

Подготвителни дейности и мероприятия - предварителна разяснителна и 
организационна работа е живущите в жилищния блок
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„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД, като евентуален изпълнител, през периода, през който ще 
се изготви и съгласува проекта, ще проведе разяснителната и организационна работа с 
живущите в блока и Сдружението на собствениците.

На съвместно събрание, организирано от Изпълнителя, собствениците на блока, 
представители на Общината и Независимия строителен надзор, живущите ще бъдат 
уведомени за предстоящите строително-монтажни работи. Подробно и в детайли ще бъдат 
разяснени от Изпълнителя предвидените за изпълнение СМР -  по Енергийноспестяващи 
дейности по:

По Енергоспестявяща мяркя № В1: Подмяна на дограма 
По Енергоспестявяща мяркя № В2: ЕСМ Топлоизолиране на външни стени 
По Енергоспестявяща мяркя № ВЗ: ЕСМ Топлоизолиране на подове 
По Препоръчителна мярка: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите 

части на сградата - стълбищните клетки.

Ще бъде обърнато внимание на ключовите моменти при реализиране на поръчката.

Ще се изберат представители от сдружението на собствениците и на живущите в 
блока, които ще са на разположение за контактна връзка и в помощ на техническия 
ръководител, за осигуряване и организиране на достъп както до жилищата, така и до 
определени общи части от сградата - покрив, сутерен, както и по повод текущи 
организационни проблеми във връзка със санирането.

Ще бъдат организиране и срещи с представители на експлоатационните дружества -  
ЧЕЗ Енергоразпределение, ВИК за вземане на мерки за недопускане или намаляване на 
предпоставките за аварии по време на извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят ще състави и представи съгласуване и одобрение няколко вида 
графици, които ще бъдат поставени на видно място във входа на блока, за да станат 
достояние на всички живущи.

В максимална степен графиците ще бъдат съображени с желанията на живущите, но в 
рамките на определеното време предвидено за изпълнение на тези видове СМР, а именно:

- График за подмяната на дограмата с точно разписани дати за демонтаж и монтаж . 
Жилищата ще бъдат разделени на групи, като в една група ще са апартаментите, в които 
може да се подмени дограмата за 1 ден. Срещу всяка група апартаменти ще бъде записана 
датата, когато до жилището ще бъде осигурен достъп и осигурен фронт за работа.

- График за изкърпване, шпакловане и боядисване около дограмата отвътре. Прави се 
по аналогичен начин както е при графика за дограмата.

Извозването на демонтирана дограма, както и при доставката на новата дограма няма 
да затруднява нормалното ежедневието на живущите.

Ще бъдат разяснени изискванията за предварителна подготовка и мерки които 
собствениците могат да предприемат преди демонтажа на старата дограма .

Ч
При изпълнение на ремонтните работи в общите части на блока по възможност няма 

да има ограничения на достъпа за живущите.

Временно строителство
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To включва:
Подготвителни, мобилизационни мероприятия и временно строителство 
Осигуряване достъп до обекта, без да се ограничава и нарушава достъпа на 
живущите в блока;
Достъпа до строителната площадка ще се осъществява чрез входа на 
съществуващата улица без да се затрудняват живущите в блока. -=
Временно строителство -  временни предпазни ограждения и доставка фургони за 
временни помещения за обектововото ръководство и изпълнителските екипи; 
Осигуряване на безопасни условия на труд и при спазване изискванията на 
Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
Изпълнението се съобразява с Плана за безопасност и здраве, представляващ 
приложение към работния проект на обекта;
Преди започване на изпълнението на строителните работи на обекта ще бъдат 
поставени временни ограждения, сигнализирани с табели, ограничаващи достъпа 
опасните места, съоръжения, машини и др.
Утвърждаване на съобразената с работния проект актуализирана технологично- 
строителна програма съгласувана с Възложителя СО-Район Слатина и 
собствениците на жилищния блок.
Съставя се „Заповедна книга на строежа”;

Временно строителство и обезопасяване на обекта

Ще изготви Оценка на риска и влючваща определяне на рисковете въз основа на 
ПБЗ за извършваните строително-монтажни работи съгласно договореното 
строителство, ползваните машини, съоръжения и оборудване включително и за 
работните места.
В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 
№5 на МТСП и M3 ще бъде направена оценка на риска, обхващаща работните 
процеси, работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на 
труда, използването на суровини и материали и други странични фактори, които 
могат да породят риск.
За осигуряване сигурност и обезопасяване работната зона на работната 
платформа, както и недопускане на неконтролируеми влизания в блока ще бъде 
монтирана временна строителна ограда ( предпазно ограждение ) с 
приблизителна дължина 135 м, висока 2 м;
Обезопасяване на опасните зони чрез обозначаване по подходящ начин, 
съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР и Наредба РД 
97/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали по безопасност и 
здраве;
Със заповед ще бъде назначен Координатор по БЗ, който съвместно с 
техническото ръководство ще създадат условия за безопасност и здравословни 
условия на труд на обекта.
Поставяне на информационна табела със съдържание по изискванията на Наредба 
№ 2 от 22.03.2004 год. За минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извърщване на СМР.
Монтиране информационни и предупредителни табели и знаци съгласно 
нормативните изисквания на ЗУТ;
Ще се изгради временно складово стопанство на място съгласувано с Възложителя
и Собствениците на жилища.
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Монтиране на контейнери за строителни и битови отпадъци, осигурени срещу 
разпиляване. ( те ще бъдат периодично извозвани на места, съгласувани 
предварително от Изпълнителя със заинтересованите служби и ведомства; 
Изграждане на временно битово строителсвто

> Доставка и монтаж на химически тоалетни;
> Доставка и монтаж на фургон/иза краткотраен отдих и преобличане на 

работниците;
> Организиране снабдяването с питейна вода за работещите на обекта.

Осигуряване на захранването на обекта с ел.ток и вода за извършване на 
строително-монтажните работи;
Определяне на място за почистване на строителната механизация (при необходи
мост);
Ще се сформират специализирани бригади по изпълнение на различните видове 
строително-монтажни работи;

Ще се организира доставката на необходимите материали и услуги:

Осигуряване на обекта с пожарогасителни средства и средства за известяване ; 
Обектът ще се охранява чрез контрол на достъпа до сградата;
Доставката на материали ще става по възможност по по-ненатоварени улици и 
като се избягват пиковите часове на деня.Доставените материали няма да се 
складират в общите части на сградата, а само на обособени и предварително 
съгласувани места;
На живущите ежедневна телефонната връзка чрез мобилни телефонни апарати 
Изпълнителят ще извършва строителството по приета и одобрена проектна 
документация и в съответствие с Техническата спецификация, която е неделима 
част от документите по обявената обществена поръчка;
По време на изпълнението, „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще следва изискванията на 
Възложителя;
През целия период на строителството Изпълнителят ще осигурява достъп на 
Възложителя, Строителния надзор и Координатора по безопасност и здраве до 
един строителния процес;
Ще се вземат превантивни и коригиращи действия за всяко отклонение от 
договореностите.
При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003 г. Изпълнителят 
ще дава незабавно копия от тях на възложителя и ще прилага текущия акт и/или 
протокол към Акта за извършени СМР.
Предадените документи ще се одобряват от инвеститора, след което ще се съставя 
акт 19 или сертификат, с който се приема обема работа количествено и качествено 
и е основание за извършване на разплащане;

Дейности по охрана на обекта

След представяне и съгласуване с Възложителя на програма ще се осигури охрана 
временната площадка и склад.

Пътни и съобщителни връзки

Борислав Борисов



5i

v_

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще съобрази всички CMP с изискванията на Наредба 16/ 
27.03.2001 г. за организация на движението по време на строителството.

Достъпът до строителната площадка ще се осъществява чрез вход откъм 
съществуваща улица, към която парцелът има лице и по съседни улици. Извозването на 
строителните отпадъци ще става на указаните от Възложителя места.

Снабдяване на строителната площадка с електричество, вода и основни 
строителни материали

Временно електрозахранване:

Електрозахранване ще се ползва от съществуващата ел. Мрежа след разрешение от 
ЧЕЗ за ползване на временно електрозахранване за времето на санирането.

Ще бъде изпълнено отклонение от главното ел.табло в обекта или от друго място 
посочено от Енергоразпределителното дружество и от него ще се изведат линии за външно 
осветление на строителната площадка и захранване на строителните машини.

Ще бъде монтиран и уред за отчитане на изразходваната ел. Енергия, като отчитането 
и заплащането ще бъде правилата експлоатационното дружество.

Няма да има нарушения или влошаване електрозахранване на живущите в блока.

Временно водоснабдяване:

За питейни, производствени и битови нужди ще се ползва съществуващия 
водопровод, или от друго място посочено от районното ВИК дружество.

Ще бъде открита отделна партида за временно ползване и монтиран самостоятелен 
уред за отчитане на консумираната вода и ползвана канализация, като отчитането и 
заплащането ще бъде по условията и правилника на експлоатационното дружество.

Няма да има нарушения или влошаване водоснабдяването на живущите в блока.

Доставка на строителни материали, изделия, машини и механизация.

Материално -  техническото снабдяване на обекта ще се извърши от складовете на 
строителната фирма и складовете на фирмата - доставчик.

Дейности по опазване на околната среда

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще спазва екологичните изисквания по време на 
изпълнението на поръчката, както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни 
органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Ние ще спазваме поставените изисквания в приложените към документацията 
становища на РИОСВ.

Отпадъците щеа бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, 
на депо разпоредено от Столична община-район Младост.

По време на изпълнението на строителството не е предвидено да се прилагат 
материали и технологии, замърсяващи околната среда.

Основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по' 
предвидените ремонтни работи в инвестиционния проект са:

Запрашен въздух;
Замърсяване на изходните от обекта пътни артерии; 
Замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта
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Шумово замърсяване на средата;
Замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта;
Създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци

Обичайните отрицателни въздействия при извършване на строително-монтажни 
работи - прах, шум, строителни отпадъци и др., ще са временни (в рамките на строителния 
период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

Ще се упражнява ежедневен контрол от ръководството на обекта за недопускане
Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и 

ръчен труд ще бъдат съобразени с разпоредбите за „Наредба за обществения ред” на 
населеното място.

Нивата на шум няма да надхвърлят граничните стойности на показателя шум за 
територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях в съответствие с 
Приложение 2 към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Предвидените ремонтни работи не предполагат генериране на строителни отпадъци, 
имащи опасни свойства (напр. азбест и др.).

Нормативни документи по опазване на околната среда:

Като се има предвид естеството на извършваните строително-ремонтни и строително- 
монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва да спазваме включва 
следните нормативни документи:

Държавни нормативни документи:

Закон за опазване на околната среда (обн.дв бр.47/23.06.2009-изм.и доп.)
Закон за управление на отпадъците(обн.дв,бр.86/30.09.2003 )
Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн.дв, бр.6 /23.01.2009 г.);
Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при 
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето 
на населението.
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствие на 
строителните продукти от декември 2006 г.
Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС.
Други, свързани с дейността по опазване на околната среда.

Местни нормативни документи:

Документите, издадени от общината , отнасящи се до управление на отпадъците 
поддържане на чистотата на територията на общината.

Изисквания за опазване на околната среда:

При изпълнение на поръчката няма да се допуска увреждане на околната среда, в 
т.ч. И прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като се изготвят
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мероприятията за изпълнение на това изискване и на разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците;
Изпълнението на поръчката ще бъдат съобразено е екологичните изисквания по 
време на строителството, като се спазват инструкциите на Възложителя и другите 
компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда и 
изискванията на документацията.
Ще се определят места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци и 
маршрути за транспортирането им, съгласувано е Възложителя..
Ще се определят места за складиране на строителните материали, съгласувано с 
Възложителя, без да бъдат затруднявани живущите в блока.
Ще се вземат мерки за опазване на дървестната и тревната растителност.
При изпълнението на строително ремонтните дейности ще се минимизира 
евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда от дейностите, 
извършвани на строежа.
При изпълнението на обекта ще се използват екологично безопасни материали и 
технологии, като това обстоятелство ще се доказва е всички необходими 
документи, съгласно действащото законодателство.
Ще бъдат спазени нормативно определените пределно допустими концентрации и 
норми на допустими емисии на различните замърсители.
Всички строителни отпадъци от строежа, ще се събират разделно и ще се извозват 
на предназначените за тях сметища, съгласувано с Общината.
Депонирането /изхвърлянето/ на твърди строителни отпадъци ще се извършва в 
уплътнени каросерии, покрити с предпазни мрежи или чергила за ограничаване 
запрашването и замърсяването на района. Транспортирането им ще става до 
сметище, съгласувано с Общината .
Депонирането /изхвърлянето/ на течни отпадъци ще се извършва в уплътнени 
каросерии и транспортирането им ще става до сметище съгласувано с Общината . 
Депонирането /изхвърлянето/ на друг вид отпадъци ще се извършва в уплътнени 
каросерии и транспортирането им ще става до сметище, съгласувано с Общината. 
Ще се предприемат мерки за ограничаване на дейностите предизвикващи 
увреждане на тревни площи, насаждения, като за опазването им ще поставим 
временни ограждания.
Прахообразните продукти ще се разтоварват или съхраняват на строителните 

площадки, след като се вземат мерки срещу запрашване.
Поради естеството на работите които ще се извършват , шумовото въздействие не 
може да се елиминира, но ще прекъсваме работа в часовете от 14 до 16 ч , 
предназначени за обедна почивка на живущите.
Ще поддържаме механизацията, е която работим в изправно състояние, за да не 

се усилва шума, поради зле поддържана механизация.
В строителството ще ползваме вода предназначена за промишлени нужди, от 
източник предписан от Софийска вода.
Ежедневно ще се почиства и подрежда строителната площадка и околоблоковото 
пространство.
Битовите отпадъци ще се събират в предназначени за това контейнери. Те няма да 
се изхвърлят съвместно със строителните отпадъци.
При наличие на вятър със скорост по-голям от 11м/сек леките строителни 
материали ще се предпазват от разпръскване.
Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и 
водите.
След завършване на ремонтните работи на обекта, ще се възстановят 
прилежащите към обекта територии.
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Ще се извърши почистване на района след окончателно завършване на 
строително-ремонтните и строително- монтажните работи.
От страна на персонала на фирмата ще се назначи лице, което ще отговаря за 
изпълнението на предписаните мерки за опазване на околната среда.
По време на закупуването на материали ще се изиска тяхното доставяне да е в 
опаковка, която да позволява повторна употреба или рециклиране;
Ще се поръчат такива материали, чиито размери са най-подходящи за поставяне, с 
което се цели избягване получаването на излишни отпадъци;
Сортиране на събраните отпадъци (т.е. Парчета от строителството, метал, твърди 
отпадъци, пластмаси, неопасни пакети и опаковки, хартия и картон):
Събраните количества строителни ще се сортират в съответствие с гореописаните 
видове;
Отпадъците метал ще се събират разделно, така че да е възможна тяхната 
повторна употреба или рециклиране;
Всички хора от работната площадка, участващи в дейности по отношение на 
добиването на отпадни материали ще се информират за системата на тяхното 
сортиране, показвайки местата за тяхното събиране др тяхното 
Битовите отпадъци, възникнали при строителството ще бъдат събирани чрез 
съществуващата система за сметоизвозване. Те няма да се изхвърлят съвместно 
със строителните отпадъци.
Ще бъдат осигурени химически тоалетни -  тип „кабина” с качествено сервизно 
обслужване, гарантирано със сетификат за качество на услугата по ISO 9001:2000. 
Ще се използват само санитарни препарати, които няма да окажат негативно 
въздействие върху околната среда; Химическите тоалетни ще се почистват от 
обслужващата фирма.
Ще бъде извършван ежедневен контрол по изпълнение на предвидените мерки.

Обезпеченост на дейностите, предмет на поръчката с хора, технически средства 
и машини

Обезпеченост с трудови ресурси

За осигуряване качеството на СМР „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще използва при 
изпълнение на поръчката ключов персонал с необходимия професионален опит, 
квалифицирани работници и ще упражнява ръководство и контрол от страна на 
Управителя, Ръководителя на екипа проектанти, ръководителя на екип строителство, 
техническия ръководител и експертите по качеството на цялостната дейност в т.ч. и ЗБУТ.

За постигане на определените от Възложителя цели и резултати от прилагане на 
мерките за енергийна ефективност представяме екип от експерти за проектиране по 
отделните проектни части.

Всеки от екипа е с доказана образователна и квалификационна степен, притежава 
опита и уменията, необходими за изпълнение на настоящата поръчка.

Проектантите ще изпълняват и авторски надзор по време на строителство.

№ Трите имена Длъжност
1. арх. Александър Константинов Иванов Ръководител екип -  Архитект,
2. инж. Мария Динева Колева Проектант част „Конструкции”
3. инж. Борислав Василев Василев Проектант по част „Пожарна безопасност”
4. инж. Ваня Василева Димитрова Проектант част „Вентилация и
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отоплание”
5. инж. Гено Танев Димитров Проектант по част „Електро”
6. инж. Филип Енев Филипов Проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация”
7. инж. Ваня Василева Димитрова Проектант по част „Енаргийна 

ефективност”
8. инж. Мария Динева Колева Проектант по част „ПБЗ”

9. инж. Борислав Василев Василев Технически контрол
10. инж. Стефан Генчев Марков Проектант по част „ПУСО”

Ръководният персонал (инженерно -  технически състав) за ръководство, организация 
и контрол - Екип от технически лица - ключови експерти включва следните експерти, 
отговарящи на съответните изисквания, посочени за всеки един от тях:

№ Трите имена Длъжност Образование и специалност

1. инж. Лиляна Димитрова 
Банева

Ръководител екип 
строителство

Магистър строителен инженер 
ВиК

2. Даниел Хараламбиев 
Данаилов

Технически
ръководител

Средно специално -техник по 
строителство и архитектура,

3. Петко Димитров 
Димитров

Специалист по 
електротехника

Средно специално -техник 
Специалност: електронна 
техника

4. Инж. Христо Климентов 
Мавров

Специалист по 
водоснабдяване и 
конолизация

Магистър строителен инженер 
ВиК

5. инж. Георги Пенчев 
Теоргиев

Специалист по 
отопление и 
вентилация

Магистър инженер 
вентилационна и климатична 
техника

6. инж. Онник Каприел 
Мардиросян

Отговорник по 
контрола на 
качеството

Магистър строителен инженер
с с с ,

Удостоверение № 7- 
1043/02.08.2016 г. за завършен 
курс „Контролно по качество 
на изпълнение в стрителството 
и съответствие на влатаните в 
строежите строителни продукти 
със съществените изисквания за 
безопасност” *

7. Даниел Хараламбиев 
Данаилов

Координатор по 
безопасност и 
здраве

Средно специално -техник по \ 
строителство и архитектура

Удостоверение за завършен 
курс: „Координатор по 
безопасност и здраве в
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строителството’' № 2/01.08.2016 . 
г.

„ПРИМАСТРОЙ 2Г' ООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, 
квалифицирани работници и общи работници, за да покрие необходимите трудови ресурси 
в пиковите моменти на изпълнение на работите.

Дружеството предвижда обезпечаване е необходимите специалисти на всяко едно 
място на обекта и във всеки момент от изпълнение на поръчката.

Разпределението на трудовите ресурси във времето предвидено за изпълнение на 
поръчката е отразено в линейния календарен график , която сме изготвили.

За изпълнението на настоящата поръчка сме предвидили оптимален състав на 
бригадите за извършване на строително-монтажните работи, е интензивност, съответстваща 
на наличния фронт за работа на отделните работни места.

Оптимално е използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, 
както и за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, и за които има осигурен работен фронт.

Разполагаме е инженерно-технически и изпълнителски състав, притежаващ 
необходимата квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената 
поръчка.

При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, от 
които зависи общият срок за изпълнение на поръчката.

Дружеството разполага с възможности за увеличаване на броя на работниците.
По този начин изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общият срок 

за изпълнение или такива, които забавят изпълнението на следващите ги в технологичен 
порядък видове работи, ще се ускори в пъти.

На обекта ще има лице, отговарящо за доставките -  снабдител, който ще снабдява 
обекта е материали по заявки, подадени му от техническия ръководител.

За всеки специализиран вид работа ще бъдат сформирани работни екипи -  
специализирани звена , с ръководител на екипа.

Използваните работни екипи ще са е оптимален числен и квалификационен състав, 
който е определен на база приложения график, при спазване на следните принципи, 
заложени в основата на научната организация на труда в строителството:

- принцип на разделение на труда -  състои се в разпределение на труда между 
работниците, което осигурява възможност всеки работник да изпълнява работни операции 
по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация.

- принцип за сътрудничество на труда -  състои се в организирането на групи 
(звена) за изпълнение на повечето строителни и монтажни работи, тъй като надхвърлят 
възможностите на отделния работник

- принцип на съгласуваност на труда в строителството -  изразява се в обвързване 
изпълнението на строителните и ремонтни дейности по интензивност и време е оглед 
осигуряване на съгласуваност на целия строителен процес и непрекъсната заетост на 
всички изпълнители.

Неспазването на принципа за съгласуваност на труда може да доведе до редица 
организационни затруднения, до удължаване сроковете за изпълнение на някои видове \ 
работи поради несвоевременно подготвен работен фронт, до престои на определени екипи 
(звена и бригади).

За изпълнение на РСМР, предмет на настоящата поръчка, са необходими следните 
квалицирани работници по специализирани екипи:

Работници за монтаж на дограма
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Работници топлоизолация по фасади и покрив 
Работници хидроизолация 
Работници зидаро -  мазачи
Работници шпакловка _
Работници бояджии 
Електро монтажници 
Общи работници

За осигуряване на нормални условия за провеждане на строителния производствен 
процес на строителната площадка след сключване на договора „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД 
ще представи организационен план.

Неразделна част отнего е линейния календарен план е хоризонтални диаграми 
(диаграма на Гант) е описание на основните дейностите, включени в обхвата на 
обществената поръчка и разположението им във времето.

Той е съставен е съгласно Техническата спецификация е поетапност на изпълнението 
и разпределение на материалните ресурси и работна ръка.

За реализиране на координация между отделните изпълнителски екипи съобразно с 
условията на обекта предвиждаме следните мероприятия:

Предварително срочно планиране на предстоящите за изпълнение СМР ; 
Ежедневно отчитане изпалнението на СМР, включително възникналите 
проблеми и трудности ;
Осигурен присъствие на специалисти при необходимост за решаване на 
възникнали на място проблеми;

- Ежеседмични срещи за отчет хода на изпълнението и план -  програма за 
следващата;
Поддържане на постоянни контакти с представителите на Възложителя 
Столична Община - Район Слатина, неговите представители, строителния надзор 
и собствениците на жилища;

Линейният график отразява организационната и технологична последователност, 
която предлагаме при изпълнение на строително -  монтажните работи на обекта. 
Графикът е съставен възоснова на предварително изготвени технологични разчети на 
основните строително-монтажни операции.

По усмотрение и виждания на Възложителя и необходимост Линейният график ще 
бъде актуализиран.

Трудоемкостта в приложения Линеен график е изчислена при 8 часов работен ден. Ако 
някакви непредвидени обстоятелства наложат удължаване на работния ден, то това ще стане 
при съгласуване с Инспекцията по труда.

Организация на строителството

Временно строителство ще изпълним за два дни от 1 -ви до 2 -ти ден от календарния 
график;

Енергоспестяваща мярка № В1: Подмяна на дограма I/
Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма - ще изпълним без 
прекъсване за 6 дни -  от 3-ти до 8-ми ден с 2 бр. раб. от календарния график;
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Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 
стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2K- ще изпълним без 
прекъсване за 8 дни -  от 3-ти до 10-ти ден е 4 бр. раб. от календарния график;

Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - ще 
изпълним без прекъсване за 43 дни -  от 41-ти до 83-ти ден с 2 бр. раб. от 
календарния график; —

Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз - ще изпълним без 
прекъсване за 3 дни -  от 23-ти до 25-ти ден с 3 бр. раб. от календарния график;

Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз - ще изпълним без 
прекъсване за 2 дни -  от 33-ти до 34-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график;

Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по 
стени и тавани; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване 
шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване парапети; 
възстановяване парапети и др. - ще изпълним без прекъсване за 23 дни -  от 11 -ти 
до 33-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график;

Енергоспестяваща мярка №В2: ЕСМ Топлоизолиране външни стени

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. - ще изпълним с прекъсване за 43 
дни -  от 5-ти до 10-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 19-ти до 20-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 
25-ти до 30-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 39-ти до 40-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 45-ти до 
50-ти ден с 4 бр. раб.; -  60-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 65-ти до 70-ти ден с 4 бр. раб.; 
-  от 79-ти до 80-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 85-ти до 90-ти ден с 4 бр. раб.; -  от 103- 
ти до 108-ми ден с 4 бр. раб. от календарния график;
Очукване и изкърпване на подкожушена мазилка с варо-циментова мазилка. - ще 
изпълним с прекъсване за 29 дни -  от 9-ти до 12-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 21-ви до
24- ти ден с 2 бр. раб.; -  от 31-ви до 33-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 41-ви до 43-ти ден 
с 2 бр. раб.; -  от 51-ви до 53-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 61-ви до 63-ти ден с 2 бр. 
раб.; -  от 71-ви до 73-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 81-ви до 83-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 
91-ти до 93-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график;
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 
система по фасади (вкл. страници на дограма); - ще изпълним с прекъсване за 20 
дни -  от 7-ми до 8-ми ден с 2 бр. раб.; -  от 12-ти до 13-ти ден с 2 бр. раб.; -  от
25- ти до 26-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 34-ти до 35-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 44-ти до
45-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 54-ти до 55-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 64-ти до 65-ти ден 
с 2 бр. раб.; -  от 74-ти до 75-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 84-ти до 85-ти ден с 2 бр. 
раб.;- от 94-ти до 95-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график;
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран
пенополистирол EPS 5= 5 см и с коеф. на топлопроводност Х.=0.036 W/mK (вкл. 
лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у външни 
стени тип 1, тип 3, тип 5 тип 8, тип 9, тип 10, тип 11 и тип 13; - ще изпълним без 
прекъсване за 83 дни -  от 14-ти до 96-ти ден с 5 бр. раб. от календарния график; 
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип експандиран
пенополистирол EPS 6= 5 см и с коеф. на топлопроводност 2^=0.036 W/mK (вкл. 
лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у надзид 
на покрив тип 1; - ще изпълним с прекъсване за 29 дни -  от 16-ти до 19-ти ден с 
2 бр. раб.; -  от 27-ти до 29-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 36-ти до 39-ти ден с 2 бр. раб.;
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-  от 47-ми до 49-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 57-ми до 59-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 67- 
ми до 69-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 77-ти до 79-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 87-ти до 
89-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 94-ти до 96-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график; 
Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип 
експандиран пенополистирол EPS, 8=2.0 см с коеф. на топлопроводност >.=0.036 
W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)
- ще изпълним с прекъсване за 57 дни -  от 17-ти до 26-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 30- 
ти до 35-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 39-ти до 46-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 50-ти до 56- 
ти ден е 2 бр. раб.; -  от 60-ти до 66-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 70-ти до 76-ти ден е 2 
бр. раб.; -  от 80-ти до 86-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 90-ти до 94-ти ден с 2 бр. раб. от 
календарния график;
Полагане на външна силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени и 
страници, включително грундиране - ще изпълним с прекъсване за 72 дни -  от 20- 
ти до 26-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 29-ти до 35-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 38-ми до 54- 
ти ден с 2 бр. раб.; -  от 57-ми до 74-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 77-ти до 84-ти ден с 2 
бр. раб.; -  от 87-ми до 101-ви ден с 2 бр. раб. от календарния график;
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, 8=5 см и с коеф. на 
топлопроводност >̂ =0.034 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) по стените на сутерена- ще изпълним с прекъсване за 12 дни
-  от 27-ми до 28-ми ден с 2 бр. раб.; -  от 36-ти до 37-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 55- 
ти до 56-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 64-ти до 65-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 75-ти до 76- 
ти ден с 2 бр. раб.; -  от 85-ти до 86-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график; 
Полагане на външна декоративна мазилка по топлоизолирани стени на сутерен, 
включително грундиране- ще изпълним с прекъсване за 3 дни -  от 38-ми ден е 2 
бр. раб.; -  от 63-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 87-ми ден с 2 бр. раб. от календарния 
график;
Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени и други. - ще 
изпълним с прекъсване за 11 дни -  от 6-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 13-ти ден с 2 бр.
раб.; -  от 27-ми ден с 2 бр. раб.; -  от 34-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 43-ти ден с 2 бр.
раб.; -  от 54-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 66-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 74-ти ден с 2 бр.
раб.; -  от 86-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 94-ти ден с 2 бр. раб.; -  от 102-ри ден с 2 бр.
раб. от календарния график;

Енергоспестяваща мярка №ВЗ: Топлоизолиране на подове

Полагане на дълбокопроникващ грунд - ще изпълним без прекъсване за 1 ден -  от 
52-ри ден е 2 бр. раб. от календарния график;
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS. 8=5 см и с коеф. на 
топлопроводност >t=0.036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) на подове -  тип 2 и тип 3, които се явяват под граничещ с 
външен въздух /еркери/- ще изпълним без прекъсване за 9 дни -  от 55-ти до 63-ти 
ден с 2 бр. раб. от календарния график;
Полагане на мазилка по еркери /дъна и тавани балкони/ - ще изпълним без 
прекъсване за 3 дни -  от 67-ми до 69-ти ден с 2 бр. раб. от календарния график;

Препоръчителна мярка: Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите 
части на сградата - стълбищните клетки. \J

Демонтаж на съществуващо осветително тяло- ще изпълним без прекъсване за 1 
ден -  97-ми ден с 2 бр. раб. от календарния график;
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Доставка и монтаж на нови плафониери с LED 5W осв.тяло и сензор за движение - 
ще изпълним без прекъсване за 6 дни -  от 98-ми доЮЗ -ти ден с 2 бр. раб. от 
календарния график;

Демонтаж временно строителство -  ще изпълним за 2 дни -  от 109-ти до 110-ти ден 
от календарния график;

Обезпеченост с машини (техническо оборудване)

За изпълнение на настоящата обществена поръчка предвиждаме следните машини и 
техническо оборудване (Декларация за механизацията към документите):

№ Техническо оборудване Брой Собствено/наето

1. Заваръчен апарат 2 бр. Собствени
2. Фасадно скеле - поцинковано 3000 m2 Собствено
3. Перфоратор Bosch GBH 5 1 бр. Собствено
4. Перфоратор Bosch GBH 11 1 бр. Собствено
5. Къртачи 2 бр. Собствено
6. Ударна бормашина 1 бр. Собствено

7. Инструменти за полагане на хидро и 
топлоизолации -  горелки, газови бутилки, 
шпакри и др.

над 10 бр. Собствено

8.
Товари автомобили

- Мерцедес 505 2.5 Д -  3.5 т.
- Форд Транзит 2.4 Д, 2.5 т.
- Камаз 5410, 13 т.

1 бр. Собствено

9. Измервателна техника -  оптични и ръчни 
нивелири, отвеси, ролетки и др. Собствено

При авария и наложителен ремонт на техническо оборудване, имаме подписани 
рамкови договори за наем на техническо оборудване.

Разпределението на техническото оборудване по време на изпълнение на строително- 
монтажните дейности е съобразено с изпълняваните дейности и срока на тяхното 
завършване.

Начело на екипа ще има ръководител на проекта. Екипа включва екип проектанти с 
ръководител екипа и проектанти по части „АС”, „Конструкции”, „Енергийна ефективност”, 
„Ел” „ В и К „ и „ОВК”, технически ръководител и отговорник по ЗБУТ, както и от други 
специалисти от фирмата.
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Предлаганата организационна схема показва взаимообвързаността на участниците в 
изпълнението на поръчката по енергийна ефективност и създава предпоставки за:

- Ефективна връзка между отделните нима и звена на изпълнителя участващи в 
строителния процес и ръководството

- Необходимите връзки и взаимодействия с останалите участници в процеса на 
проектиране и изпълнение на СМР -  Възложител СО - район Слатина, 
инвеститорски контрол, независим строителен надзор, представители на 
собствениците на жилища, представители на експлоатационни дружества и други. 
Добрата комуникация между участниците в проекта е от особено важно значение 
за изпълнение на поръчката.

Начини на комуникация:
- Лични контакти
- Писмени заповеди и разпореждания на Възложителя
- Писма и уведомления

Заповедите и разпорежданията ще се документират и по електронната поща.
Процесът ще се ръководи от Ръководителя на екип , който ръководи техническия 

ръководител, снабдяването с материали и следи за спазване на изискванията за качество на 
изпълнение и по ЗБУТ. Той ще осъществява комуникацията с представителите на 
Общината.

5. СС
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Ръководителят екип ще осъществява и координира дейностите и взаимодействието с 
всички участници в строителния процес. Своевременно ще информира за хода на 
изпълнението, спазването на графика и ще предприема съгласувани допълнителни мерки 
при необходимост.

Предлаганият организационен модел, който „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще приложи 
при реализиране предмета на поръчката се основава на последователност от мероприятия 
имащи за цел осигуряване на изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 
постигане на заложените резултати чрез използване на ефективна организация на контрол 
върху цялостната дейност -  от проектиране, избор, доставка и влагане на строителни 
материали, както и по време на строителния процес.

Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката се изразява 
чрез системите:

- Контрол на качеството на влаганите материали;
- Осигуряване на качеството;
- Управление на качеството;

Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от 
планирани и системни дейности, гарантиращи, че изпълнените СМР ще изпълнят 
изискванията за качество.

Контролът на качеството представлява система от оперативни методи и дейности с 
цел осигуряване качеството на изпълняваните СМР.

Критични моменти за качественото изпълнение на поръчката могат да възникнат , 
когато е занижен контрола върху всяка дейност от процеса на проектиране до реализация 
на проекта, което „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД, като евентуален изпълнител на поръчката 
няма да допусне.

Дружеството притежава внедрени системи в областта на строителството по следните 
стандарти:

- ISO 9001:2008 -  Система за управление на качеството и/или еквивалентно;
- ISO 14001:2005 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно
- Качеството на строителната дейност, може да се гарантира чрез няколко аспекта:
- Контрол на качеството на влаганите материали;
- Контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности, съблюдавайки 

спазването на проекта, нормативните изисквания и техническите норми и 
спецификации;

- Съблюдаване за спазването на системите за управление на качеството / EN ISO 
9001/; системи за управление на околната среда /ISO 14001/, системи за управление 
на здравето и безопасността при работа /ISO 18001/;

- Контрол от страна на възложителя, представители на собствениците на жилища, 
авторския надзор и строителния надзор по изпълнението на проекта.

Контрол на влаганите материали

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 
строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител 
(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти).

Борислав Борисов



Всички материали, стоки и изработки, които ще се влагат в изпълнението на тази 
поръчка, ще са нови и ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, 
вкл. за изпитване за съответствие с приложимите изисквания.

За качеството на предложените от Изпълнителя за целите на настоящата поръчка, 
вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и 
международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя. «=

В Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти са 
описани всички изисквания към строителните продукти и строежи, които „ПРИМАСТРОЙ 
2Г‘ ООД се задължава да спазва по време на изпълнение на поетите ангажименти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат на 
пазара, когато:

- Са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват 
съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 зут в продължение на 
икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на техническите 
спецификации по чл. 4;

- Притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 
инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в 
експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, 
определени със съответните нормативни актове.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на 
експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към 
строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени 
на основание чл. 169, ал. 4 ЗУТ.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 
влагани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации, 
наричани '‘европейски технически спецификации”:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 
еквивалентни;

- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не 
съществуват технически спецификации;

- Признати национални технически спецификации, когато не съществуват 
технически спецификации.

- Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени и по-конкретно 
когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се 
определят чрез посочване на техническите спецификации, наричани “български 
технически спецификации”:
Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни;
- Български стандарти или еквивалентни;
- Български технически одобрения -  когато няма публикувани стандарти по т. 1 и 2, 

както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите 
или на отделни строителни и монтажни работи.

За всички материали и оборудване са представени: УУ

- Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 
на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на
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хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/Ю6/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или не са 
обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди европейска 
техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт 
съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна 
спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като 
цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква:

- Протокол за изпитване
- Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите 

характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на 
съответния строителен продукт като цяло.

Представените сертификати са издадени от акредитирани лица за сертификация на 
системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, 
получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г.

Еорепосочените документи ще са заверени и преведени на български език.
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с 
определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 
трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите 
ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с 
наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на 
въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.

Всички материали ще са нови, неизползвани, от най-добро качество и тип, така че да 
се получи най-добро качество на завършения обект.

Всички материали ще са без дефекти. Дефектните материали да бъдат премахвани от 
обекта незабавно.

В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото 
дефиниране и вида на финишните материали и фитинги, трябва да се търси одобрение на 
Проектанта.

Изпълнителят ще осигурява достъп до обекта за представители на Възложителя за 
проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Изпълнителят е отговорен за доставката на необходимото количество и качество на 
материалите.

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и 
монтаж, ще се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.

Транспортът трябва ще се извършва с подходящи транспортни средства и в 
съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара.

Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се 
извършват с кран или багер със специализирано приспособление за товаро-разтоварна 
дейност.

Изпълнителят ще опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни 
средства.

Складирането ще става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри 
камъни. Възможно е натруване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва 
влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго 
време, ще бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя ще обърне специално внимание 
за адекватното им опазване по предписание на производителя.
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Изпълнителят ще положи усилия, да сведе до минимум продължителността на 
складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да 
съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят няма да съхранява на площадката 
ненужни материали.

Изпълнителят ще организира подреждането на материалите, че да не могат да 
застрашат безопасността на хората. Изпълнителят ще постави и спазва обозначителни 
табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/.

Изпълнителят ще получи от производителя детайлна иформация относно метода на 
съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези 
изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 
оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви 
допълнителни плащания във връзка с това.

Организация доставките на материали

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД е внедрила системата за контрол на качеството ISO 
9001:2008 , което ни позволява да планираме материалните си запаси, на базата на разходни 
норми, рецепти (технологии) за производство.

Материалите за обекта ще се доставят в централизиран склад извън обекта, а ще се 
доставят на обекта необходимите ежедневни количества.

Системата позволява на ръководния състав на „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД да води 
отчетност по складове и доставчици.

За доставките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях. 
Въведените в системата заявки се следят по срок и дати на изпълнение. При влизане в 
системата от служител, отговорен за доставките на материали, се извеждат информационни 
съобщения за отклонения от графика на доставките и дали за деня се очакват доставки на 
материали.

Материалите, приемани в складовете на фирмата се контролират с направените 
заявки за доставки.

Резултати от внедряването на системата за контрол на качеството ще доведе до 
следните резултати при изпълнението на поръчката:

Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален 
ресурс.
По-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на 
строителството;
Поддържане на по-малки складови наличности;
По-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените 
поръчки и дати на експедиция;
Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените 
разчети, описани в Линейният график и предвидените срокове;
Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат 
придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в 
акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията 
на Техническата спецификация.

Транспортиране и съхранение на материалните ресурси
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Материалите ще бъдат транспортирани и съхранявани така, че да се гарантира 
запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди транспортирането и 
съхраняването им, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им.

Няма да се допуска при съхраняването смесване на материалите, различаващи се по 
вид и физико-механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това.

Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да 
не се нарушава целостта и вида им.

При доказано несъответствие на материалите доставяни от одобрен доставчик фирма 
„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД има ресурс и възможност да го замени с друг, също след 
одобрение на Възложителя.

Складирането на суровини и материали на строителните площадки ще бъде 
съобразено с обхвата на работните инструменти на механизацията.

Контрол на качеството на изпълнените СМР

Вътрешният контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности ще се 
осъществява от техническият ръководител на обекта, пр.

Всеки вид работа, а при някои видове работи и междинни етапи на тяхното 
изпълнение ще бъдат приемани от техническия ръководител, само ако отговарят напълно 
на изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 
/ПИП СМР/ и Приложенията към тях.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- 
изпълняващи длъжността ,.Инвеститорски контрол“ на обекта, Независимия строителен 
надзор и СС чрез упълномощен представител. Същите ще осъществяват непрекъснат 
контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за 
некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за 
действително извършените СМР.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 
подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се 
осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 
строителни книжа и КСС;

- Съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 
проектосметната документация към договора -  техническа спецификация. КСС, 
оферта на изпълнителя и др.;

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

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

- Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и 
всички изменения в тях, одобрени от общината;

- Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 
извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени отГ 
строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тезиС 
по КСС;

- Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 
продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването 
за енергийна ефективност;

включват:
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Проверка на сроковете на изпълнение в съответствие е приетите графици.

ШН1 H i

Контрол при подмяна на дограмите

Проверява се дали монтажа на новите дограми е в съответствие с проекта. 
Проверява се изпълнението в съответствие е технологичната карта и 

предписанията на производителите на дограма.
Следи се за спазването на техническия проект и ПИПСМР.

Контрол при изпълнението на топлоизолационните работи

На контрол на качеството и приемане подлежат следните етапи на 
топлоизолациите:

Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на 
топлоизолационните плочи.
Броя и вида на положените дюбели.
Стъклофибърната мрежа - не се допуска опъване на армировъчна мрежа в 
отклонение от предписаното в проекта 
Защитния слой шпакловка
Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове 
строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, 
съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила. 
Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от 
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива. 
Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид
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работи.
Изпълнението на детайлите в съответствие е проекта (била, капандури, 
комини, улами идр.)
Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции 
и защитното покритие от проектните решения
Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна 
конструкция.
Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната 
конструкция.

Не се допускат:

Провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция 
Изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта 
Пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой, празнини между 
защитното покритие и основния топлоизолационен слой.

Контрол при приемане на мазилки:

Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или 
по долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, е добре оформени ръбове и ъгли, без 
петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи 
инструменти.
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими 
дефекти.
Дали мазилката е здраво слепена за повърхността, върху която е положена и дали 
не се отделя.
Проверка за наличие на пукнатини, издувания, подкожушвания, груби грапавини и 
неизмазани части. Гореизброените недостатъци няма да се допускат.
Измазаните повърхности дали са с еднакъв цвят 
Отклонение на повърхността на облицовките по вертикала
Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта. 
Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта 
съответните БДС или ОН.
Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при 
естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните 
плоскости, съгласно еталона.
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и да 
отговарят на проекта.
Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на 
конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС. 
Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, 
избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез 
прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. При приемане на 
облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, 
удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, 
на използваните материали, марката на разтворите и други.

При приемане на мазилките се съставя пълна документация (протоколи,
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актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на 
материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 
ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ЗА 
ЖИВУЩИ И РАБОТЕЩИ

Работите по саниране на жилищния блок, предмет на настоящата поръчка ще бъдат 
извършвани в условията на обитаема жилищна сграда.

Ръководният екип на „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД предвижда мерки за намаляване 
затрудненията на живущите, както и за намаляване на опасностите за живущи и работещи, 
които задължително ще бъдат изпълнявани при извършване на строително-монтажните 
работи.

През цялото време на ремонтните работи няма да има ограничения на физическия 
достъп до жилищата.

Изпълнителят ще проектира, изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с 
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 
продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените 
изисквания за:

Осигуряване достъп до жилищата
Механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
Безопасност при пожар;
Хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
Безопасна експлоатация;
Защита от шум;
Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 
материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да 
имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Жилищният блок е разположен в центъра на града, като нормативно допустимите 
еквивалентни нива на шум през различните периоди на денонощието са както следва:

- ден - 55 dba;
- вечер - 50 dBA;
- нощ - 45 dBA.

Нивото на шум на строителната площадка и дискомфорта, създаван в устройствени 
зони с нормиран шумов режим, зависят от звуковата мощност на работещите на открито^ 
строителни машини и от режима на работа.

Съгласно Наредба № 4/2006 г., обн. ДВ бр 6/2007 г., не се допуска изпълнение на 
шумни строителни работи преди 7 ч. и след 19 ч., в събота и неделя и празнични дни ако не 
са предвидени специални мерки за защита от шум.

За да не се създава дискомфорт на обитателите на прилежащата на строежа територия 
без ограничение могат да се извършват само тези видове строителни работи, при които
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нивото на шум е под нормативно допустимимите еквивалентни нива на шум за 
територията.

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД е направила разчет да извърши ремонта във възможно 
най-кратък срок (отразено в Линейния график), за да не се създадат неудобства на 
живущите.

За осигуряване физически достъп и безопасност на живущите предвиждаме както 
следва:

За безопасно преминаване през входа на жилищния блок, ще бъде изграден 
пешеходен тунел с необходимите размери,за предпазване от падащи предмети. — 1 
Зоните в които ще се изпълняват СМР ще бъдат заградени и обозначени е табели 
„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще създаде на обекта организация за опазване чистота 
и ред на строителната площадка както и към подходите към нея. Контролните 
функции и координацията на дейностите по опазване реда и чистотата ще са 
отговорност на техническия ръководител на обекта и на координатора по 
безопасност и здраве.
Няма да се допуска временно депониране на строителните материали по 
стълбищните площадки, за да не се затруднява движението и физическия достъп 
до сградата за живущите.
При извършването на строително-монтажните работи ще се използват 
висококачествени материали и съвременни технологии, одобрени от M3 за 
влагане в обществени сгради, без вредни емисии.
Всички материали, предвидени за СМР, ще бъдат разрешени за влагане в 
строителството от действащите национални стандарти и компетентните 
санитарни органи, което е гаранция за съответствието им с установените 
екологични критерии.
При изпълнението на строителните работи на обекта ще се използват технологии 
и строителни материали, които са „приятелски настроени към околната среда”. 
Материалите, изделията и заготовките ще се доставят на обекта в максимално 
готов вид и в здрави опаковки. Ще се пренасят и подреждат до влагането им по 
начин, възпрепятстващ случайно разкъсване на амбалажа, падане, преобръщане 
или разсипване на материала.
След внасяне на строителни материали през входа, който е общ за работещи по 
ремонта и живущи, стълбите и стълбищните площадки ще се почистват 
незабавно.
Внасянето на материали в жилищния блок ще се извършва в количества 
необходими за изпълнение на видовете строително -монтажни работи за кратък 
период от време за да не се отрупват стълбищните площадки с материали; 
Средствата за транспортиране на материалите в района на обекта ще бъдат 
съобразени като големина с възможността за маневриране в района.
Времето за доставка на строителните материали ще се извършва във време, когато 
има най-малко движение на живущи, с цел да не затруднява живота в сградата.
За транспортиране вертикално на материалите при ще се търси възможност за 
транспортиране с асансьор след съгласуване с представител на Възложителя, при 
пълно съобразяване с товароносимостта на асансьора. При транспортиран на 
строителни материали с асансьор, същото ще се извършва във време когато 
същият е най-ненатоварен при спазване на строги хигиенни правила и 
моментално почистване.
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Строителните отпадъци при ремонтните работи ще се събират своевременно в 
затваряеми контейнери и завързани полиетиленови торби за да не запрашава 
околната среда.
Площите в обхвата на строителната площадка ще се опазват и почистват по време 
на строителна дейност, доставката на материалите или изнасяне на отпадъците. 
След приключване на всяка работна смяна строителната площадка и 
прилежащите площи задължително ще се почистват от отпадъчни и остатъчни 
материали, инструменти и др. ' ===̂
Няма да се изхвърлят строителни отпадъци в съдовете за битови отпадъци 
предназначени за ремонтирания и съседните на него блокове.
Вертикалният транспорт на отпадъците при възможност ще се извършва с 
предназнчени за целта улеи, обезопасени против прах.
При транспортиране на материалите и отпадъците, товарите на автомобилите ще 
се укрепват добре, за да не стане злополука или да се нанесе щета.
При превоза на материали до обекта и на отпадъци до сметището няма да се 
допуска замърсяване на площадките, тротоарите, зелените площи, уличната 
настилка и пътната мрежа в района на дома или в околните улици.
Няма да се допуска замърсяване на околното пространство с производствени и 
битови отпадъци от работещите на обекта.
В случай, че настъпи неволно или неизбежно унищожаване на зелени площи, 
настилки и др., при допуснати повреди върху елементите на околната среда или 
други нарушения, ще се вземат мерки за незабавно възстановяване на щетите и 
елиминиране на вредните фактори.
Ако в близост до жилищния блок има контейнери за разделно събиране на 
отпадъци, то част от общите и битови отпадъци при извършване на ремонтните 
работи ще се събират разделно.
Няма да се допуска поставяне на материали или отпадъци по пътищата за 
евакуация в жилищния блок.
Пожароопасните и взривоопасните места на строителната площадка ще се 
картотекират и означат със знаци и сигнали по Наредба № 4 за знаците и 
сигналите по БТПО.
Със заповед на Управителя на фирмата, след съгласуване с органите на районната 
служба пожарната безопасност и защита на населението (PC ПБЗН) - град София 
и националният номер за спешна помощ 112 и , ще се определят местата в 
сградата и на територията на строителната площадка, където могат да се 
извършват огневи работи при необходимост. Огневите работи ще се изпълняват 
съгласно Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи 
работи, като строго ще се спазват изискванията за опазване на околната среда и 
ще се предприемат мерки за недопускане отделянето на миризми.
При работа със смоли, химикали, бои и други избухливи или леснозапалими 
материали и смеси ще се спазват строго ППСТН и указанията на производителя, 
като при извършване на тези дейности ще се уведомя Възложителя своевременно 
и в района няма да се допускат лица, професионално незаети с ремонтните работи 
на жилищния блок. Ще се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване 
на въздуха в части на сградата, където не се извършват такива работи чрез 
подходящи прегради.
На строителната площадка ще се осигурят подръчни противопожарни уреди и
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Съоръжения, съгласно изискванията на Приложение №2 на ППСТН:
> Прахов пожарогасител -  6 кг
> Кофпомпа за вода
> Сандъци с пясък -  0,5 m3
> Кофи
> Лопати

Ще се съблюдава изпълнението и на следните правила:

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения ще са боядисани в сигнален цвят -  
червен, да се съхраняват на отделни оградени места и да са обявени на целия персонал.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка ще се 
зачислят на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по 
ППО, на които се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в 
състояние на годност на тези уреди и съоръжения.

Техническият ръководител периодично ще проверява противопожарната осигуреност,
като:

Противопожарните кранове и съоръженията към тях ще се приведат в изправност 
още при започване на работа на обекта, за да могат до се използват при 
необходимост.
Местонахождението на противопожарните кранове към вътрешната 
противопожарна водопроводна мрежа и водоемите / където такива се изискват от 
ППСТН/ по време на строителството да е означено със знаци и надписи.
Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене и хидранти, до 
сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържа 
винаги свободен.
Няма да се допуска складирането на материали, части, съоръжения, машини и 
др., както и паркирането на подемно-транспортни машини и съоръжения и на 
превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди.
На видни места на строителната площадка да се поставят табели с телефонния 
номер на противопожарната охрана.
Няма да се допуска пушенето на строителната площадка на места, категоризирани 
или определени от ППСТН и от органите на ППО като пожаро- или взривоопасни. 
Пушенето ще се разрешава само на места, определени и разрешени за тази цел от 
Органите на ППО. Тези места да се означат със съответни табели или надписи. 
Няма да се допуска окачването на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори 
и други части от електрическите инсталации.
Извършването на СМР в условията на обитаема сграда ще става при спазване на 
инструкция по БХТПО, съответстваща на конкретните условия на обекта, 
съвместно разработена и утвърдена от ръководителите на Изпълнителя и на 
Възложителя.
Преди започване на СМР в условията на обитаемата сграда, техническият 
ръководител на обекта се задължава да уточни нужните мероприятия по БХТПО, 
осигуряващи извършването на работите в съответствие с изискваната инструкция. 
Приготвянето на разтвори за лепене, шпакловки, замазки и др. няма да се 
извършва в близост до обитаеми помещения.
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При необходимост ще бъде изработени и утвърдени вътрешни документи 
(заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени е конкретни 
условия;
Няма да се допусне наличието на работни места извън границите на строителната 
площадка, а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на 
работещите и прилага специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита 
на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;
По време изпълнението на СМР на обекта ще се спазват стриктно изискванията 
на действащите нормативни актове, свързани е осигуряването на безопасност на 
труда и противопожарна охрана и приоритетно:
> Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ,бр. 124/1997)
> Наредба N 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на 

безопасност при трудовата дейност (ДВ, бр. 75/1996)
> Наредба N 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана ( ДВ, бр. 77/1995)
> Наредба N 3 за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44/1996)
> Наредба N 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охраната на 

труда и противопожарната охрана (ДВ,бр.51/1982)
> Наредба N 7 за вредните и тежките работи,забранени за извършване от жени 

(ДВ.бр.58/1993)
> Наредба N 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства 

(ДВ,бр.66/1993)
> Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата 

(ДВ,бр.25/1996;попр.,бр.72/1996)
> Правилник по безопасността на труда при товаро-разтоварителни работи
> Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите 

уредби и съоръжения (изд. На Комитета по труда и социалното дело -  
1986;изм. и доп.окръжно N 15.00504/1988 на МИП и ЦС на 
БПС;Инф.бюлетин по труда на МТСГ, бр. 1/1992,бр.3/1995 и бр. 9-10/1996)

> Наредба N 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни 
съоръжения ( ДВ,бр.ЗЗ/1981;изм. и доп.бр.49/1988)

> Правилник по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и 
уредби (изд. На МТСГ -  1977;изм.и доп.инф.бюлетин по труда на МТСГ,бр.8- 
9/1992)

> Наредба N 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдовете,работещи 
под налягане ( ДВ,бр.16/1980;изм.и доп.бр.101/1992)

> Наредба N 18 за технически надзор на асансьори 
(ДВ,бр.40/1994;попр.,бр.43/1994)

> Наредба N 3 за ползване на преносими стълби ( ДВ,бр.28/1976)
> Наредба N 4/1995 за Противопожарните строително-технически норми

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)
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При изпълнение на поръчката могат да възникнат събития, които да се окажат 
рискови за изпълнението на договора.

Рискът е нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже 
влияние върху поне един аспект на проекта.

Видове рискове:

очаквани - такива, които биха могли да бъдат открити при прилагане на техники за 
анализ;

предвидими - рискове, които се предвиждат на базата на предишен опит; 
непредвидими - рискове, които е трудно да бъдат предвидени.

Освен това рисковете могат да бъдат:

общи - заплаха за всеки тип проект; 
специфични - типични за конкретния проект.

Управление на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта и да се 
минимизират техните неблагоприятни последици.

Управлението на риска е процес, който включва:
Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се 

откриват потенциалните заплахи, застрашаващи проекта.
На тази стъпка се обмислят възможностите за възникване на проблеми свързани с 

проекта. Товаможе да станепо време на регулярни работни срещи на ръководителя 
напроекта с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни.Срещите могат да 
помогнат не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването 
им. В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат 
идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: 
въпросници (анкетни карти), интервюта, анализ на документи, списък с 
очаквани и предвидими рискове , създаден на база на предишен опит.

- Качествен и количествен анализ на риска - Оценяват се вероятността за 
сбъдване и степента на въздействие от случването на идентифицираните рискове.
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Матрица за управление на риска

Н И СК А . 0 И С С Ж А
тежест на ефекта

Л Е Г Е Н Д А :

рискът може да бъде пренебрегнат

рискът трябва да бъде анализиран 

рискът трябва да бъде управляван

Планиране на действия /Мерки/ за преодоляване на риска - Документират се 
мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните рискове.

Използват се три стратегии за управление:
избягване на риска / предотвратяване/ - стратегия, при която се намалява 

вероятността от сбъдване на риска;
минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се 

намаляват последствията от сбъдването на риска;
планове за извънредни действия- стратегия, при която организацията приема 

риска и е готова да се справи е него, ако той се сбъдне;
В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и 

управление на рисковете.
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и 

оценката на рисковете се изготвя план за управление на риска е описание на контролните 
действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано е асоцииран разход. 
Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по - приемлив от риска, 
който контролира, а именно действията са следните:

Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 
предотвратяват;

Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 
появата на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи 
нива;

Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 
трансферира на трета страна, например чрез застраховане;

Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 
предприеме друго действие на приемлива цена;

(|(С% ■)
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Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети 
при случайно възникване на рисковата ситуация.

Мониторинг и контрол на риска - Това е последната дейност от управлението на 
рисковете. Този процес има няколко основни задачи:

Да потвърди случването на даден риск;
Да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми ;
Да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска.
Да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне е рисковете се 

изпълняват;

Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква 
текущо и наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на 
идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване (реакции).

За осъществяване на систематично наблюдение ръководителят на организацията и 
служителите на ръководни длъжности преглеждат веднъж годишно целия риск-регистър.

Определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната 
специфика или особена значимост.

Някои съществени рискове могат да изискват и ежемесечен преглед.
При възникване на внезапни събития риск-регистърът може да се разглежда 

извънредно без да се чака редовния преглед.
Целта на процеса по мониторинг и докладване е да наблюдава дали рисковия профил 

(вероятността и влиянието на идентифицираните рискове) се променя и да дава увереност 
на ръководителя на организацията, че процеса по управление на риска остава ефективен във 
времето и са предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за 
организацията ниво.

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в 
организацията са необходими:

Комуникация и обмен на информация между всички нива в дружеството относно 
идентифицираните рискове;

Постоянно наблюдение на рисковите фактори и своевременно докладване за 
състоянието им.

Отговорността по наблюдението и информиране относно състоянието на 
рисковите фактори е елемент е задължение за ръководителите на всички нива в 
дружеството.

Ръководството на дружеството предприема превантивни и последващи действия 
за предотвратяване/преодоляване на регистрирани или непредвидено възникнали рискове.

В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за 
проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици.

Процесът протича през целия цикъл на проекта. Той започва с идентифициране на 
възможните рискове, преминава през анализ на рисковете и планиране на управлението им, 
след което започва процес на наблюдение и регулярно връщане към роцеса на анализ за 
оценка на ефективността на предприетите мерки.
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1 .И д ен т и ф и ц и р а н е  
на риска

5. С л ед ен е  и 
к о н т р о л и р а н е  иа  

риска I 2. И зв ъ р ш в ан е на 
к ач еств ен  а н а л и з на  

риска

У п р а в л е н и е  
на риска

4. П л а н и р а н е  на 
д ей ст в и я  за  
п р ео д о л я в а н е  на риска

Рисковете, които могат да възникват по време на изпълнението на настоящата 
поръчка, могат да бъдат от различно естество. В настоящата разработка са систематизирани 
видовете рискове, вероятността да настъпят, въздействието което имат, превантивните 
мерки за недопускането им, мерките за преодоляване на последиците при вече настъпил 
риск, дейностите по мониторинг и контрол на следните дифинирани от Възложителя 
рискове:

Риск 1. Закъснение при изготвяне на проектната документация и при 
съгласувателните дейности по инвестиционното проектиране

Вероятност -  ниска

Степен на въздействие -  средна

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска

Мярка 1: Проектантският екип ще бъде създаден своевременно, в срок, за времето 
предвидено по линейния календарен график и Работната програма.

Мярка 2: Ще създадем проектански екип с оптимален брой членове и стройна 
организация за работа по проектирането на обекта.

Мярка 3: На създадения проектантски екип ще бъде предоставена цялата 
необходима информация за да започне работа навреме и безпроблемно проучване на 
наличната информация и документация.

Мярка 4: Ще организираме среща в началото с всички участници в строителството 
за запознаване с очакванията.

Мярка 5:. Ако се забележи изоставане в проектирането, ще ангажираме 
допълнителен брой проектанти по необходимите специалности за преодоляване на 
забавата;

Мярка 6: При необходимост ще въведем удължено работно време, съобразено с 
Кодекса на труда;
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Мярка 7: Допълнителни стимулиращи възнаграждения за проектантите;

За своевременна реакция при този риск „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще създаде добри 
комуникационни връзки на сътрудничество с регионалните звена на изпълнителната власт 
на общинско ниво, както и с всички инстанции, от които зависи предоставяне на изходни 
данни и необходима допълнителна информация касаеща проекта.

Ще се изгради система за обмен на информация между участниците в проекта 
непосредствено преди стартиране на проекта.

Всички приети мерки и решения своевременно ще бъдат довеждани до знанието на 
всички страни по договора. В представения Подробен линеен график е предвиден резерв от 
време, който да се използва при необходимост.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 
Изместване стартирането на строителството и включване на допълнителни екипи за 

наваксване на забавянето.

Риск 2: закъснение началото на започване на строителните работи 

Аспекти на проявление

Забавяне издаването документи, необходими за започване на строително- 
монтажните работи / разрешения, одобрения, съгласувания и други / ;
Забавяне на подготовката на строителната площадка и изграждането на 
елементите на временното строителство ( заграждения, открити и закрити 
складови площи и др.);
Забавяне на съставянето на списък с одобрените от Възложителя доставчици, и 
следващата от това забава на доставките на нужните строителни материали за 
започване на строителните дейности;
Забавяне на съсредоточаването на нужното техническо оборудване и 
механизация за започване на работите;
Забавяне на сформирането на необходимите специализирани работни звена. 

Сфера на влияние -  върху срока на изпълнение на договора 

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
- Ръководителят на проекта съставя чек лист с необходимите за започване на 
строителството документи, ведомството или инстанцията откъдето трябва да се 
получат, сроковете за набавянето им и отговорник на документите.
- ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще изпълни по график всички дейности по 
подготовка на строителната площадка и изграждане елементите на временното 
строителство, като при необходимост предвидените за това трудови и технически 
ресурси могат да бъдат завишени;
- „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД като евентуален изпълнител, съвместно с Възложителя 
ще съставят списък с одобрените доставчици, и на обекта ще се доставят нужните 
строителни материали за започване на строителните дейности;
- „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД като евентуален изпълнител ще съсредоточи нужното 
техническо оборудване и механизация за започване на работите;
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- „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД като евентуален изпълнител ще сформира 
необходимите по брой специализирани работни звена
- При изготвяне на работната програма са взети предвид изискванията, 
методологиите и уменията за създаване на нормални работни условия.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Това са компенсаторни мерки, е които се цели да се навакса закъснялото започване 
на строителните дейности , ако то възникне въпреки взетите превантивни мерки.

- При неосигурени документи за започване на строителството, ще се предприемат 
мерки за експресното им издаване и ако тези мерки са недостатъчни, се пристъпва 
към мерки за компенсиране на закъснението (мерки 2,3,4)
- Увеличаване количеството на работната ръка;
- Преминаване къмдвусменен режим на работа за работници и механизация;
- Временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които 
имат по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, докато 
се влезе в график.

Риск 3: изоставане от графика при текущото изпълнение надейностите 

Аспекти на проявление

- Недостиг на работници и технически персонал;
- Недостиг на материали
- Недостиг на механизация
- Недостиг на инструменти и приспособления
- Влошена метеорологична обстановка
- Спиране на ел. захранването
- Спиране на водозахранването
- Кражба с взлом
- Злоумишлени действия на трети лица / вандализъм /.
- Пълна загуба или частична щета на строителните материали, оборудването и 
строителните машини по време на транспортирането им със собствен транспорт до 
обекта, временното им складиране там, както и по време на монтажа и демонтажа им 
в резултат на посочените по-горе рискове, без кражба или в резултат на ПТП.

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнениетона договора при възникване на
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска

Дружеството разполага с обучен персонал с богат практически опит за изпълне
ние на предвидените видове строителни и монтажни работи . При разработването на 
линейния график, в който видовете работи са отразени в тяхната последователност 
или съвместяване и с тяхното времетраене, са отчетени разходните норми на 
материалите, определени са трудоемкостиге и е избран оптимален състав на
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бригадите за извършване на строителните и монтажните работи, е интензивност, 
равна на наличния фронт за работа на отделните работни места. Оптимално е 
използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за 
едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, и за които има осигурен работен фронт. Всичко това е направено с цел 
времето за изпълнение на поръчката да бъде максимално точно определено и 
разчетено и при изпълнение на поръчката да няма изоставане от графика .

Складовете на строителната площадка са предвидени така, че да могат да поемат 
определените количества материали между две доставки и да осигурят запазване на 
качествата на тези материали до влагането им.

Периодичността на доставките е съобразена с принципа на изменение на запаса 
при постоянен резерв, който включва времето за изразходване на доставеното 
количество от даден материал, времето за поръчване и транспортиране на 
следващата доставка, както и постоянен резерв.

Фирмата е обезпечила строителната площадка с необходимата за изпълнение на 
отделни видове СМР строителна механизация ,техника, инвентар и инструменти. 
Имаме собствено техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но 
„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД има сключени рамкови договори със специализирани 
контрагенти, които да осигурят при необходимост определена механизация по вид и 
времетраене.

За качественото изпълнение в определените с календарния план срокове на 
отделните видове СМР работният персонал е осигурен с необходимите инструменти 
и приспособления -  собствени или наети. Това дава възможност отделните СМР да 
се изпълняват качествено и с висока интензивност. Обезпечаването на персонала с 
инструменти и приспособления е в синхрон с изискванията на Наредба № 2 за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
изпълнение на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за 
физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, НАРЕДБА № 7 от 
23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Когато според прогнозите за времето предстои влошаване на метеорологичната 
обстановка, „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД като евентуален изпълнител ще организира 
съхраняването на строителните материали на обекта така, че да не се похабят и да е 
нужно допълнително време за нови доставки. Освен това доколкото е възможно ще 
защитим изпълнените вече работи на обекта, за да не се наложи повторното им 
изпълнение. С това само намаляваме последствията от настъпването на риска « 
лоши метеорологични условия», който реално никой не може да предотврати.

Предвидени са и организационни мероприятия за недопускане на забавяне 
спрямо графика съобразно с наличните трудови ресурси и механизация, съобразени 
със спецификата на обекта. Направения предварителен разчет ще осигури 
нормалното изпълнение на предвидените за изпълнение видове и количества СМР.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, 
от които зависи общият срок за изпълнение на проекта, Дружеството разполага с 
възможности за увеличаване на броя на работниците. По този начин 
изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общият срок за 
изпълнение или такива, които забавят изпълнението на следващите ги в 
технологичен порядък видове работи може да се ускори в пъти.

Борислав Борисов
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Постоянният резерв е задължителен в случай на забавяне на доставката по 
независещи от Дружеството обстоятелства (напр. катастрофирал камион на 
доставчик). Но въпреки това, за да гарантира доставка в рамките на изчерпване 
на постоянния резерв, Дружеството осигурява възможност за доставка със 
собствен транспорт и дублиращи доставчици.
Освен по сключените с основнните контрагенти договори, Дружеството 
осигурява възможност за обезпечаване обекта с механизация от дублиращи 
контрагенти.
Независимо от сключения с основния контрагент договор, се определят 
възможности за обезпечаване с инструменти от дублиращи контрагенти .
СМР на конкретния обект се изпълняват на открито -  затова всяко влошаване на 
времето ще се отрази негативно върху графика за изпълнение.
Ръководният персонал ще следи прогнозата за времето, като при прогноза за 
влошаване, ще увеличи екипите и работното време още преди настъпване на 
неблагоприятната метеорологична обстановка. Същото ще направим и при 
подобряване на времето. Друга възможност да компенсираме престоя и 
избегнем неизпълнение на поръчката в предвидения срок е преминаване на 
сменен режим на работа. Трета възможност за преодоляване на последиците е 
разместване на почивните дни, така че те да са в дните с влошена 
метеорологична обстановка.
За да осигури наличието на електрозахранване, Дружеството ще обезпечи 
независим източник на ел. енергия (генератор), с който ще минимизира риска от 
престой поради липсата на електричество. Капацитетът на генератора е 
съобразен с необходимите мощности за осигуряване на нормален ритъм на 
работа.
В момента, в който се появят форсмажорни обстоятелства - аварийно или 
планирано спиране на водата във водопреносната мрежа, Дружеството ще 
осигури водоноска. По този начин не се прекъсва изпълнението на „мокрите” 
строителни процеси, както и се гарантира осигуряване на нормалните хигиенни 
нужди на строителната площадка.
За покриване щетите от горе изброените рискове, 8-10 „ПРИМАСТРОИ 21“ 
ООД има сключена застраховка “Професионална отговорност на участниците в 
строителството”.

Риск 4: риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

Аспекти на проявление

Забавяне на изплащане на дължимите средства
Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за ЗБУТ, довели до временно 

спиране работата на обекта
Несъставяне на необходимата документация за приемане на строежа

Сфери на влияние -  върху срока на приключване на договора 

Вероятност -  ниска

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
<
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Непрекъсната комуникация с Възложителя и осъществен контрол от негова 
страна по отношение на навременното и точното изпълнение на договорните 
задължения. Навременно изготвяне на документите за плащане. Изработване и 
актуализиране на график на паричния поток.
Контрол за спазване изискванията по БЗР. Вътрешни одити на Интегрираната 
система за управление.
Периодично съставяне на актове, в съответствие с изискванията на Наредба №3 
за Съставяне актове и протоколи по време на строителството; събиране и 
съхранение на документите, съпровождащи доставките на материали - 
Декларации са съответствие, сертификати и др. необходими

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Извършване на строителството със собствени средства и/или с наличните ни 
кредитни линии, отпуснати ни от банка, която ни обслужва; Искове към 
виновната страна за възстановяване на щетите и пропуснати ползи, ако има 
такива.
Незабавно отстраняване на констатираните нарушения и предприемане на 
адекватни мерки за недопускането на нови нарушения. Налагане на 
административни наказания на провинените лица и/или отстраняването им от 
обекта, като бъдат заменени от лица с квалификация и опит, съответстващ на 
условията на Възложителя.
Незабавно попълване на необходимите документи, ако са от компетенцията на 
строителя; ако пропуските са на другите участници в строителния процес, ще се 
окаже пълно съдействие за попълване на документацията. Незабавно 
отстраняване на констатираните пропуски и предприемане на адекватни мерки 
за отстраняването им

Риск 5: липса (недостатъчно съдействие или) на информация от други 
участници в инвестиционния процес

Аспекти на проявление

Липса на информация от страна на други участници;
Поставяне на допълнителни изисквания от представителите на собствениците на 

жилища извън договореното
Допълнителни изисквания от експлоатационните дружества 
Напрежение във взаимоотношенията на страните.

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риск -  висока

Мерки за недопускане/предотврагяване настъпването на риска

с<Борислав Борисов



„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще организира срещи с всички участници за 
изясняване на допълнителните претенции.

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще потърси информация необходима за подготовка 
на документи, кото се изискват от оторизирани държавни и общински служби и 
експлоатационни дружества.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД ще потърси съдействие от Възложителя Общината и 
неговите представители, както по-висши административни органи и служби

Риск 6: липса (недостатъчна) координация и сътрудничество между
заинтересованите страни в рамките на проекта;

Аспекти на проявление

Липса на координация по хода на изпълнението 
Напрежение във взаимоотношенията на страните.

Сфери на влияние -  върху реализирането на поръчката като цяло или само върху 
срока на изпълнение на договора

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска

- Своевременно и коректно поставяне на възникналите въпроси и задачи по време 
на строителния процес;
- Поддържане на работни взаимоотношения между всички участници
- Организиране на срещи свързани с отчитане напредъка на работите и 

своевременно решаване на възникнали нерешени проблеми;

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

- Анализ на причините за недостатъчна координация
- Нормализиране на взаимоотношенията между страните
- Изпълнителят се ангажи като водещ в процеса на строителство

Риск 7: промени в законодателството на българин и ес;

Сфери на влияние -  върху реализирането на поръчката като цяло или само върх^ 
срока на изпълнение на договора

Вероятност -  трудно е да се определи

Степен на въздействие върху 
риска - висока

изпълнението на договора при възникване на
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Ние, като евентуален изпълнител не можем да предотвратим такъв риск, можем 
само да предприемем мерки за намаляване негативите от настъпването му.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Ще съобразим и адаптираме изпълнението на поръчката с променените 
изисквания на законодателствата по такъв начин , че да не бъде засегната основната, 
концепция на проекта. Също така ще променим работния график така, че тези 
нововъзникнали обстоятелства да не нарушат чувствително работния процес и 
дадените предварително срокове.

Непрекъснато ще се следят промените касаещи законодателството на Р. 
България и ЕС.

Своевременно ще се поставят въпросите свързани със законодателни промени , 
касаещи наблюдение и отчитане на дейностите по поръчката.

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД разполага с високо квалифициран персонал за бърза 
адаптация в променени условия за изпълнение на поръчката.

Риск 8: неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от страна на възложителя;

Аспекти на проявление

Забавяне доставката на материали поради неизпълнение на договорни 
задължения между Изпълнител и Доставчици на материали;

Недостиг на техническо оборудване поради неизпълнение на договорни 
задължения между Изпълнител и Доставчици на техническо оборудване;

Затруднения в снабдяването с материали и заплащането на труда на 
работещите по изпълнение на поръчката поради забавяне плащания от страна на 
Възложителя към Изпълнителя за изпълнени видове работи;

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска

Договорите с доставчици на материали и механизация, както и договорите за наем и 
поддръжка на техническо оборудване ще бъдат изготвени точно, стриктно, с упоменати 
срокове за доставка/ изпълнение, с достатъчно големи, обосновани и защитими 
обезщетения при неизпълнение.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Като евентуален изпълнител ще предприемем обичайните компенсаторни мерки за 

преодоляване на последиците от закъснението, които ще са временни, до влизане на 
изпълнението на СМР в график.

Увеличаване количеството на работната ръка ;

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
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Преминаване към сменен режим на работа за работници и механизация; 
Временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които 
имат по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, 
докато се влезе в график.

Риск 9: трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, 
жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население;

Аспекти на проявление

Забавяне срока на изпълнение поради спиране на изпълнение на СМР

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора

Вероятност -  средна

Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на 
риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска

Предварително запознаване на събрания с предстоящите строително-монтажни 
работи и последиците , които ще доведат до подобряване на естетичния вид и удължаване 
експлоатационния живот на сградата.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Като евентуален изпълнител ще предприемем обичайните компенсаторни мерки за 
преодоляване на последиците от закъснението, които ще са временни, до влизане на 
изпълнението на СМР в график.

Увеличаване количеството на работната ръка ;
Преминаване към сменен режим на работа за работници и механизация; 
Временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които 
имат по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, 
докато се влезе в график.

ПРЕДЛАГАМЕ ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО - 
МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Конструкции: 8 /осем/ години 
Хидроизолации: 5 /пет/ години 
Топлоизолации: 5 /пет/ години 
Довършителни работи: 5 /пет/ 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.

Борислав Борисов



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.

Дата: 22.11.2016 г.

/Борислав Борисов - Упълномощен
Представител на ПРИМАСТРОЙ 21 ООД/
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П О Д Р О Б Е Н  Л И Н Е Е Н  ГР А Ф И К  З А  В И Д О В Е  СМР

ОБЕКТ: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
„Слатина", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 
18/02.02.2015г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строи-телство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски", ул. „Мъдрен", бл. 27

Участник: "П РИ М АСТРОЙ  21" ООД
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 08-50

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

РУС прозорец 5- камерна система Weiss Profil

2. Тип. партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, 
параграф 4 на Регламент (ЕС) № 305 / 2011:

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

Прозорци от всички видове материалите или без обков).
Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост ка огън

и/иди пропускане на дим

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на таен 11, параграф 5 
на Регламент (ЕС) № 305 /2011:

„Вайс Профил” ООД, гр.София 1220, ул. Илиенско шосе № 8

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

6, В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Прозорец WP 5000, стъклопакет 24 m i  Еяло+Ниско емисионно,

Тел 02 9360093

Система 3

Нотифицирана Лабораторни за изпит
per. Х<
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извърши определяне типа на продукта въз основа на изпитване на типа по
Система 3

и издаде:
Протокол от първоначално изпитване на тика № ITT- 010 /22.04,2014 г.

7. Декларираш експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана 
техническа спецификация

Водонепропускливоет Клас А8 БДС EN 14351-1+1А

Устойчивост ма вятър Клас 5А/5В БДС EN 14351-1+1А

Звукоизолация 35 dB БДС EN 14351-1+1А
Коефициент иа 

топлопреминаване 1.05 W/m2K БДС EN 14351-1.+1А

Въздухопроницаемост Клас 4 БДС EN 1.4351-1+1А

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точка 1 и 2, 
съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на 
отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

Димитър Златанов Хрусафов

София, 22.04.2014

(подпис и печат)

'й И ■'

http://Www.wetsspivtt.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
"СТИЛМЕТ" АД

България, София, бул Илиянци, 119, представлявано от 
Владимир Владимиров -  Изпълнителен Директор

ДЕКЛАРИРАМЕ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ:

Алуминиеви подпрозоречни поли

за които се отнася тази декларация, са произведени в съответствие с 
изискванията на следните стандарти:
EN 573(1-4 ) ; EN 755-9:2001; EN 12020-1: 2000.

www.steemwt.be

http://www.steemwt.be
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Сметка: RO 84 BTRL 0270 1202 3376 30ХХ, БАНКА ТРАНСИЛВАНИЯ 
Сънкраю де Муреш, ул. Ауминншулун № 30, област Муреш, Румъния 

тел: 0040-365.404.969 Факс: 0040-365.404.970
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
С съгласно приложение III от Регламент ЕС № 305/2011 

№ 01 _EPS_03/12/2015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Експандиран полистирол тип “Capatect Dalmatina”
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)90-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2

2. Тип, партида или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентифициране на строителният продукт:
Експандиран полистирол тип “Capatect Dalmatina”, EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3 -BS125-CS(10)90-DS(70,90)1 
-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2 
-  вижте етикета на опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана 
техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
Покриви, окачени тавани, вътрешни стени / мазета, фасади на сгради.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя:
ТД ЕПС ТЕРМОПОР ООД (SC EPS THERMOPOR SRL) -  Сънкраю де Муреш, ул. Луминишулуй № 30, област Муреш, 
547525, Румъния

5- (Когато е приложимо), име и адрес за контакт на упълномощения представител:
Не е приложимо

6- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт:
Система 1, SR EN 13163:2012

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от
хармонизиран стандарт: SR EN 13163:2012, Т.Д. ИЧЕКОН АД, Букурещ, шос. Пантелимон 266, етаж 1, район 2,
ПК 3-33, идентификационен номер NB 2204, по система 1 за удостоверяване, е издало Сертификата за постоянство на 
експлоатационните показатели 2204-CPR-0069

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадено 
Европейско техническо оценяване:
Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:
EPS-EN 13163-Т1-L2-W1-S1 -РЗ -BS125-CS(10)90-DS(70,90)1 -DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2

Съществени характеристики
Експлоатационен

показател

Хармонизирани
технически

спецификации
Класификация съгласно Анекс С, Таблица С.1 EPS 80
Топлопроводимост (10°С) 0,0329 W/mK

Дебелина
(10...300) ± 1 mm 

Т1
Дължина 1000 ± 2 mm 

L2

Ширина 500 ± 1 mm 
W1

SR EN 13163:2012
4Отклонения в перлендикулярността на ъглите ± 1 mm/m 

S1

Отклонения в равнинността 3 mm 
РЗ

Якост на огъване <125 kPa 
BS125

Якост на натиск при деформация 10% >90 kPa 
CS (10)90

Деформация при определени условия на натиск и температура <5 % 
DLT(1)5

Якост на опън < 130 kN/m* 
TR130 —

Со<¥
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Дългосрочна абсорбция на вода (пълно потапяне) <2%
WL(T)2

Пропускливост на водни пари (р) 100-280 £25
Стабилност на размерите при определени условия на температура
и влага: <1

-Дължина 
- Ширина 
-Дебелина

DS(70,90)1

Клас реакция на огън B-s3,d0

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в 
точка 4.

Подписана за и от името на производителя от:

Петру Молдовану, Управител, /подпис не се чете/, кръгъл печат с текст: търговско дружество ЕПС ТЕРМОПОР ООД, ЕИК: RO 
13857753,126/331/2001, Сънкраю де Муреш

в Сънкраю де Муреш на 03.12.2015
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Име и Адрес на Производителя:

Ф И БРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404 
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91 
E-mail: fibran@fibran.ba

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промишлена Зонг 
бул. Тутракан 100 
Тел./ Факс: +359 82 846 46'
E-mail: factorv@fibran.bg ■

Описание на продукта:
Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина варираща от 20 до 100 мм, 
с търговско наименование FIBRANxps (ФИБРАН xps). Продуктите FIBRANxps са предназначени за 
топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря п р о д у к т ъ т :

Продуктите FIBRANxps се произвеждат съгласно директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на 
Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164

И н с т и т у т и  -  НотиФицирани органи:
Първоначалните типови изпитвания на продуктите FiBRANxps са. проведени в Нотифицираните

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лсхамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Инстиутза изпитване на строителни материали, Хановер (МРА BAU)
Нинбургер Щрасе 3 
30167 Хановер, Германия 
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на СЕ маркировка: Име и длъжност на упълномощеното лице:

институти:

mailto:fibran@fibran.ba
mailto:factorv@fibran.bg


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

fibran
No BG-1001-001
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

FIBRANxps MAESTRO 

MAESTRO 20 - 30

Thermal insulation for buildings (ThIB)

XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско.наименование или регистрирана търговска Марка и адрес FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten patStr., 
за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 not relevant

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V. AVCP - System 3

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,
обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако FIW No. 0751
е приложимо).

Хармонизиран стандарт EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели
Съществени характеристики Експлоатационни показатели Мерни единици Декларирани

експлоатационни
показатели

Дебелина dN [mm] 20-30

Топлинно съпротивление
Клас Дебелина т ТЗ
Топлинно съпротивление Rd [m* K/W] see below table
Т оплопроводност X0 [W/m K] 0,033

Реакция на огън Реакция на огън Euroclass E
Отделяне на опасни вещества Отделяне на опасни вещества NPD
Индекс на звукопоглъщане Звукопоглъщане NPD
Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPD

Водопоглъщане

Продължително водопоглъщане при 
пълно потопяване WL(T) [vol.%] *0,7

Продължително водопоглъщане чрез 
дифузия WD(V) [vol.%] <;3

Пренасяне на водни пари Число на дифузионно съпротивление 
на преминаване на водна пара MU 50

Якост на натиск
Напрежение на натиск или Якост на 
натиск CS(10/Y) [kPa] 200

Якост на опън / Якост на огъване Якост на опън перпендикулярно на 
повърхностите TR [kPa] NPD

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

Реакция на огън
Euroclass E

Топлинно съпротивление Rd [rrp K/W] see below table
Т оплопроводност X0 [W/m K] 0,033

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

Мразоустойчивост след 
продължително изпитване за 
дифузията на вода

FTCD NPD

Мразоустойчивост след 
продължително водопоглъщане при 
пълно потапяне

FTCI NPD

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
относителна влажност

DS

Деформация при определено 
натоварване на натиск DLT NPD

Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване

Пълзене при натоварване на натиск
CC (2/1,5/50) NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140
Rd [mz K/W] 0,6 0,75 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20

Име
Длъжност

Място

Дата

Подпис

Този продукт съдържа 
Параграф 5)

Boris Radulov

Deputy Executive Director

Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6,
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Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114 
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40 

0889 044 340, 0885132 789,0882 403 980, 0885 598 819 
e-maii: angro_bs@abv.bg, апото tr@abv.bp

wvm.angrabQ.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

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

з>

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

Дьлбокопроникващ грунд -  „ANGRO -  GROUND -  AG 125”

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/

БДС EN 1062-3, БДС EN ISO 2811-1, БДС EN 4624

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 Сертификат на производствения контрол

№209/20.03.2009

Сертификатът е издаден от НИИСМ — Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание-. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 
на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. 
нотифициран

N
N

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

mailto:angro_bs@abv.bg
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/1 Об/ЕС

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

ANGRQ — PORTLAND ТЕКМО РТ40—лепило за топлоизолационни плоскости

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/

БДС EN 1097-3, БДС EN 998-1, БДС EN 13494

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 Сертификат на производствения контрол
№663/07.07.2009г

Сертификатът е издаден от НИИСМ — Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.112002 
на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДА СМ. 
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на. продукта са постпавет-ш 
. на опаковката, или придружават продукта..

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

гр. София 
05Л1.2009г.

mailto:jjg@abv.bg
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Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114 

тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40 
0889 044 340, 0885 132 780,0882 403 980, 0885 598 613 

e-mail: angro_bg@abv.bg, anqro tr@abv.ba

www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

на 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

ANGRO -  PORTLAND FIBRO DF50-лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолационни 
плоскости

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/

БДС EN 1015-10, БДС EN 998-1, БДС EN 1097-3

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 Сертификат на производствения контрол
№662/07.07.2009г

Сертификатът е издаден от НИИСМ -  Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 
на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДА СМ. 
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са постав&/ШС 
на опаковката или придружават продукта.

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

mailto:angro_bg@abv.bg
http://www.angrobg.com
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА: >

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.ba

(-■

ДЕКЛАРИРАМ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ

СТЪКЛОАРМИРОВЪЧНА МРЕЖА -  145g/m2

произведен в:
SHENZHEN SAM SOAN LEONG Ind. Co Ltd - Китай

За който се отнася тази Декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответстие със следните стандарти:

БДС EN 13499, БДС EN 13500, ETAG 004

и съответствието е оценено, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на:

ПРОТОКОЛ 
ОТ ИЗПИТВАНЕ

No 173/23.02.2010

8"

издаден от:

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Разрешение No CPD 05 -  NB 1950/17.09.2007 
АКРЕДИТИРАНА ОТ ИА”БСА”, СЕРТИФИКАТ No 47 ЛИ 

Гр. София 1528 
Ул. Илия Бешков No 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Продуктът СТЪКЛОАРМИРОВЪЧНА МРЕЖА (145g/m2) е предназначен за армиране на шпакловъчен 
слой в топлоизолационни системи и детайли на сгради.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ОТГОВАРЯ ПРОДУКТЪТ:

Продукта се произвежда съгласно Директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на Анекс ZA на 
Европейски Стандарти БДС EN 13499, БДС EN 13500 и ETAG 004.

mailto:fibran@fibran.ba


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ шт

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® COLOUR PRIMER
БДС EN 13300; БДС EN 1062-1
НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при употребата на органични разтворители в 
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

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

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

оцветен паропропускпив грунд,
проникващ в основата и подобряващ сцеплението,
преди полагане на мазилки и боядисване на фасади

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

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

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

Система за оценяване на съответствието: 2+
относно строителен

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дврек№15 
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
www.mansanbg.com

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

http://www.mansanbg.com


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

g | МАРИСАН
БИЖ УТЕРИ  В  СТРОИТЕЛСТВОТО

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - 
Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД с Идентификационен 
номер NB 2032 на Европейската комисия и извърши изпитване и издаде 
протокол от изпитване № 561-3-183/02.08.201 Ог. ^
Лаборатория „OMNITEST” -  Румъния с Идентификационен номер на сертификата 
за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични 
съединения № 150/21.03.2014г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство -  Прага с идентификационен 
номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана 
топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® COLOUR PRIMER и издаде 
Европейска техническа оценка ЕТА 15/0730 и Сертификат за производствен 
контрол по система 2+ №

1020 -C P R -060042369
9. Декларирани експлоатационни показатели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ
МЕТОД ЗА

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/
ОПРЕДЕЛЯНЕ

Плътност (1 ,6 - 1,7) g/cm3 БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи 
вещества >61% БДСЕ1М ISO 3251:2008

Адхезия (сцепление) с основата 1,8 N/mm2 БДС EN ISO 4624:2004
Коефициент на 
водопропускливост 0,4 kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3:2008

Коефициент на пренасяне на 
водни пари 105 g/m2.d БДС EN ISO 7783:2011

Съдържание на летливи 
органични съединения (ЛОС) < 40g/l (кат. А/в) БДС EN ISO 11890-2:2013

Време за съхнене без лепнене 80 min БДС EN ISO 9117-6:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа 
документация, изискванията, на които отговаря продуктът: ETAG 004.

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

\а ...изцяло на

МАРИСАНИ КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Капмъ дере"№15 
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
www.marisanbg.com

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се и. 
отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИ

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

http://www.marisanbg.com
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S .C .  ADEPLAST® S .A .
Техническа карта 18.10.2016

ADEPLAST® Color System
AERIAPLAST SILIKAT 
Декоративна структурна мазилка

Приложение:
Декоративна структурна мазилка на базата на силиконова смола за външни и 
вътрешни повърхности, в съответствие с SR EN 15824: 2009. Отлично миещ се 
продукт, еластичен, хидроизолиращ, с висок коефициент на паропропускливост на 
водни пари. Продуктът придава на повърхността повишена устойчивост на 
надраскване, удари и лоши атмосферни условия и е незапалим. Нанася се на един 
слой върху минерални основи, препоръчителен за термоизолационни системи при 
професионалните довършителни работи.
Продуктът се доставя в готови разцветки, съгласно палитра на ADEPLAST® или като 
основни тонове с цветни пасти за смесване преди нанасяне.

Свойства:
• Висока ефективност при нанасяне
• Пастелни нюанси
• Висока паропропускливост

Технически данни:
Артикулен номер: APSKTD; APSKTZ
Състав: силикати, вода, титанов диоксид, минерални пълнители, 

добавки
Плътност: 1900 ± 100 kg/m3
РН: 11-12
Паропропускливост: V,
Водопоглъщаемост: W2
Сцепление: > 0,3 N/mm2
Топлопроводимост: > 0,7 W/m-K
Температура на въздуха 
/основата при работа: +5°C / +25°C

Разход: ok. 2,5 kg /m2 / зърнометрия 1,5 mm / драскана структура 
ок. 2,8 kg /m2 / зърнометрия 2 mm / влачена структура

Опаковка: пластмасова кофа \
Разфасовка: 28 kg
Съхранение / Годност: 12 месеца от дата на производство, отбелязана върху 

опаковката, при температура между +5°С / 30°С. 
Съхранение в сухи помещения, защитени от замръзване 
и пряко слънчево греене, върху дървени палети.

DP-61; изд. 2 страница 1 от 4



Техническите данни и посоченият разход са определени за стандартни условия. В 
замисимост от условията на нанасяне могат да се появят отклонения. Точният разход се 
установява върху пробна повърхност._________________________________________________

Подготовка на основата:
Материалът се нанася върху равни, чисти и стабилни повърхности. Евентуални 
неравности се коригират предварително, преди грундирането. По повърхността не 
бива да остават материали, които могат да образуват разделителен слой (напр. 
омазнявания или други подобни). В зависимост от абсорбиращата способност 
основата се укрепва с ADEPLASTlB) Grund Silikatic /силикатен грунд ADEPLAST®/. По 
време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха и тази на основата не 
бива да падат под +5°С или да надвишат +25°С.

Инструкции за работа:
Продуктът съдържа минерални материали от естествен произход и може в 
различните партиди да се появят различия в нюансите. Поради тази причина 
непрекъснатите повърхнини трябва да бъдат покрити изцяло с материала от една и 
съща партида. Поради естествения произход на мраморните гранули, използвани в 
съдържанието на мазилката, някои от тях може да се окажат по-тъмни на цвят. Това 
не е недостатък на качеството, а само визуален аспект вследствие използването на 
естествени суровини при подготовката на фасадните декоративни мазилки. 
Цветната палитра ADEPLAST®, както и предоставените цветни мостри имат 
ориентировъчен характер. ADEPLAST се старае да спази в най-висока степен тези 
разцветки, но пълно съответствие не може да бъде гарантирано. Преди да започне 
нанасянето трябва да бъде оцветено наведнъж необходимото за цялата 
повърхност количество.
Преди нанасяне материалът от кофата се разбърква до хомогенна смес, с 
електрическа бъркалка. Ако не се постигне еднородна смес, може да се появят 
оптични различия по повърхността.
Препоръчва се продуктът да се нанася без разреждане. При много висок вискозитет 
на материала се препоръчва разбъркването да става с миксер с вертикален вал от 
типа Visco Jet.

Н анасяне  на грунда :
Предварително, за декоративните структурни мазилки, се използва ADEPLAST" 
Grund Silikatic. Грундът се оцветява в същия нюанс като този на декоративната 
мазилка. Грундът се нанася с валяк, равномерно по цялата повърхност. Преди 
нанасянето на декоративната мазилка грундът трябва да е равномерен и напълно 
изсъхнал. Време за съхнене -  най-малко 24 часа.

Н анасяне  на декорат ивнат а  м азил ка :
Работата трябва да бъде организирана в съответствие с обработваната площ. 
Предвиденият материал за цялата повърхност на всеки участък от скелето трябва 
да е предварително разбъркан и подаван на скелето на равни интервали. На всеки 
участък от скелето трябва да работят поне двама души, а за предпочитане -  трима. 
Двама души разнасят първоначално материала, а третият работи по 
структурирането му, като допълнително при нужда е подпомаган от някой от първите 
двама. Измазването започва от екипа, който е на най-горния участък на скелето, 
като следващият екип им оставя 1-2 метра преднина. Мазачите за структурирането 
започват, след като другите са нанесли 1-2 метра от мазилката на същия участък от 
скелето.
Целта на тази организация е всички връзки да се правят на принципа „мокро върху 
мокро”, за да бъдат избегнати следите от снадки по повърхността.

Ш Щ Ш Щ :
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Необходимо е още един човек да има готовност в основата на скелето за всеки 
случай: да подава паднали инструменти, да замести колега, да подава вода, 
материал и др.
Декоративната мазилка, особено през лятото, не се нанася при пряко слънчево 
греене, температури над +30°С, вятър, дъжд или когато предстоят валежи -  най- 
вече при такива условия повърхността се предпазва с мрежа.
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Особено през лятото декоративната мазилка трябва да се нанася между 5 и 11 часа 
сутринта. През лятото може да бъде полагана след 17 часа само при положение, че 
повърхността е със северно изложение и не попада под преките слънчеви лъчи през 
деня, като се предвижда мазилката да бъде завършена преди да се стъмни.

Този организационен метод има препоръчителен характер. Освен това се 
препоръчва измазването да се извършва от опитни майстори. Всяко нарушаване на 
общоприетите ограничения може да увеличи риска от поява на дефекти и да доведе 
до понижаване на качеството.

Н анасяне  на драскана  или  влачена  декорат ивна  м азилка :
Материалът се нанася на тънък слой върху повърхността с помощта на маламашка 
от неръждаема стомана, по възможност с дебелина на слоя според зърнометрията. 
Както недостигът, така и излишните количества от материала могат да доведат до 
видими структурни дефекти в завършената повърхност. Структурирането на прясно 
нанесената мазилка се извършва с пластмасова мистрия. Влачената структура се 
постига с кръгови движения. Драсканата структура се получава с вертикални, 
хоризонтални, кръгови или неравномерни движения. Излишният материал по 
пластмасовата мистрия се отстранява постоянно. Не се прекалява много с 
пластмасовите мистрии по даден участък, за да не придобие сивкав оттенък. 
Структурирането се прави постоянно, няколко минути след разнасянето на 
материала по повърхността. Ако се удължи времето между нанасянето на 
материала и структурирането му, се намалява степента на обработваемост, тъй като 
започва да стяга на повърхността.

При нормални условия на температура и влажност, съответно +20°С и 65%, времето 
за съхнене е около 24 часа, за съхнене на дълбочина -  ок. 7 дни. При повишена 
влажност или ниски температури времето за съхнене на нанесените слоеве се 
увеличава. Ако бъде изложена на дъжд преди напълно да е изсъхнала, по 
повърхността може да потекат бели струйки.

Летливи органични съединения (ЛОС):
Гранични стойности на ЛОС, разрешени от ЕС [g/l]: кат. А/с: 40(2010)
ЛОС на продукта, макс. [g/l]: 40, на продукта в готово за употреба състояние.

• По време на нанасяне и съхнене трябва да се предвидят допълнителни мерки за 
защита на повърхностите срещу бързо обезвлажняване, лоши атмосферни 
условия или замръзване;

• Прилежащите повърхности, които няма да бъдат обработвани, следва да се 
пазят, съответно да бъдат покрити с фолио;

• Материалът не може да бъде нанасян върху блажни бри или основи с глина;

Важно:



т

•  Тази техническа карта замества всички предишни версии. Съдържащата се в нея 
информация се основава на опита ни с този продукт до момента. Настоящата 
техническа карта не освобождава потребителя от вземането на решение и лична 
преценка, включително чрез тестове, дали да използва продукта. Продуктите на 
SCHOMBURG/ADEPLAST, както и суровините, които влизат в състава им, са 
подлагани на постоянен контрол в собствени лаборатории за осигуряване на 
постоянно ниво на качеството. Консултантската ни служба е на Ваше 
разположение по въпроси относно прилагането на продукта и за демонстрации. 
Спазвайте указанията от Информационния лист за безопасност.

Защитни и хигиенни мерки:
Всички операции по транспорт, съхранение, употреба, ще бъдат направени при 
стриктно прилагане на действащите нормативи за безопасност на труда и 
санитарно-хигиенни изисквания. Забранява се продължителен или многократен 
контакт с кожата и лигавиците.

DP-61; изд. 2 страница 3 от 4

Неизползваният материал не бива да се изхвърля в канализацията или във водни 
басейни, реки и пр. Персоналът трябва да носи съответно защитно облекло и да 
спазва хигиенните норми на труд.
Проверете в информационния лист за безопасност на продукта!

DP-61; изд. 2 страница 4 от 4

Долуподписаната, Ивелина Вълева БАЙКОВА, преводач с Разрешение 
№ 19240 /31.03.2010 г., удостоверявам верността на извършения от мен превод от румънски 
на български език на приложения документ (Техническа карта 18.10.2016, AERIAPLAST 
SILIKAT). Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводач: Ивелина Вълева Байкова

Co

4/4
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ТЕХНИЧЕСКА КАРТА МАРИСАН
В Н  БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
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Продукт:

Създаден на: 
Отпечатан на:

1 от 2
ВОДООТКАПВАЩ 

ТЕРМО-ПРОФИЛ ЗА ЦОКЪЛ 
28.11.2011 
29.05.2012

ВОДООТКАПВАЩ ТЕРМО-ПРОФИЛ ЗА ЦОКЪЛ
устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант 
оформящ прехода между топлоизолацията на фасадата и излизащ 
от нейната равнина цокъл и отвеждащ целево дъждовната вода от него

TERM0FLEX

SYSTEMS

Н Н И Н Я В ' Предназначение ШШШЯШШШШ
Специален водооткапващ профил от PVC с интегрирана в 
него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, 
предназначен за оформяне на прехода между фасадната 
топлоизолация и цокъл, който излиза от нейната равнина.

Отключва връзката между армировката на системата и 
цокълният профил, подобрявайки по този начин нейната 
подвижност. Предотвратява образуването на термо-мост 
в областта на цокъла. Препоръчва се за пасивни и ниско 
енергийни сгради.
Водооткапващият кант отвежда целенасочено стичащите 
се по фасадата водни капки и не им позволява да преминат от вертикалната в хоризонталната 
повърхност, намалявайки по този начин водното натоварване на цокъла и неговото замърсяване. 
Оформя прецизно цокълния ръб и предотвратява образуването на пукнатини.
Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и 
ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради -  в 
процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

Свойства
- оформя прехода между фасадната топлоизолация и цокъл, който излиза от нейната равнина
- отключва връзката между армировката на системата и цокълният профил, подобрявайки 

нейната подвижност
- армира и оформя прецизно цокълния ръб, предотвратявайки неговото напукване

- отвежда целево дъждовната вода от системата
намалява водното натоварване на цокъла и го предпазва от замърсявания 

устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори 
не съдържа пластификатори 
лек монтаж и сигурност при работа

is
\

гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. ‘ Калнъ дере”15, 

тел.: 082 519 721,519 722, факс: 082 845 344, 

www.marisanbg.com

http://www.marisanbg.com
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ТЕХНИЧЕСКА КАРТА Ц1МАРИСАН
Я Я Н Я  БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Страница:
Продукт:

Създаден на: 
Отпечатан на:

2 от 2
ВОДООТКАПВАЩ 

ТЕРМО-ПРОФИЛ ЗА ЦОКЪЛ 
28.11.2011 
29.05.2012

Състав t

Профил от H-PVC с интегрирана алкалоустойчива армираща мрежа (145 гр/м2).

Опаковка: Разходна норма:
Профил с дължина 2500 мм. 1 м/м
Връзка 50 бр.

Да се съхранява на закрито и сухо място при температура от +5°С до +30°С. Да се пази от директна 
слънчева светлина.
В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба 24 месеца от 
датата на производство.

Указания за работа

Основата трябва да чиста и суха, без замръзвания и 
омазнявания. Профилът се разкроява и скъсява с 
ножица на нужната дължина.
Върху залепените топлоизолационни плочи по 
долният им хоризонтален ръб с гребеновидна шпакла 
се нанася равномерен слой армираща шпакловка с 
ширина, отговаряща на ширината на интегрираната в 
профила мрежа. Термо-профилът се закача за 
цокълния профил и интегрираната в него мрежа се 
полага с леко притискане в пресният разтвор, като се 
внимава да остане в неговата среда, след което се 
зашпаклова.
За свързването на профилите един с друг се 
използват свързващи елементи.

Водооткапващият профил се полага преди общото
площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежата да застъпи 
мрежата на положеният вече водооткапващ профил до ръба на PVC ъгъла, без да преминава 
върху него.

Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на него^ат^употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.
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БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015-3- 030
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за 
строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант 
за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне 
на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство -  Прага (TZUS), офис 0600 -  
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

S

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15 
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
www.marisanbg.com

http://www.marisanbg.com
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ
МЕТОД ЗА

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕ 
НИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ

Дължина 250 cm БДС EN 13658-1:2005
Ширина на мрежата - 10x10 cm БДС EN 13658 -1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т.7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения 
представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015-3-029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за 
строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС ESSI 13658-2; ETAG 004
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа 
за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното топлоизолиране

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство -  Прага (TZUS), офис 0600 -  
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.



7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: а

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ
МЕТОД ЗА

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕ 
НИЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ

Дължина 250 cm БДС EN 13658-1:2005
Ширина на мрежата - 7x7 cm БДС EN 13658-1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т.7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения 
представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015Г.

\\



123 Lipnik blv ,■ Rousse , Bulgaria ; te l ; 082 817 721, fax : 082 817 725

Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е

Долуподписаният: инж.Васил Василев -  Производствен директор на 
"МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти

(Д.В., бр.106/ 27,12.2006 г )

Декларирам, че продуктът

Xpert
Антикорозиен грунд ПФ-07

е в съответствие с

>  Т С 14 -  2003 и анализно свидетелство за издел ието, издавано за всяка 
произведена партида,

> Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на 
сертификат ISO 9001

> Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 14 -2003, 
която може да се. предостави: на. клиента при поискване,



OMegachim
Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

Техническо описание

XPERT
Антикорозиен грунд ПФ 07 Бързосъхнещ

Определение
Грунд Антикорозиен ПФ 07 Бързосъхнещ се използва за грундиране на добре 
почистени и обезмаслени повърхности от черни метали преди нанасяне на 
покритие от бои или емайллакове, както и в комбинация с “Боя за стоманени 
конструкции”. Осигурява висока степен на антикорозийна защита.

Класификация
• Продукт на база органични разтворители
• Свързващо вещество -  алкидна смола
• За екстериорна и интериорна употреба
• Цветова гама: оксидно червен. По желание на клиента може да се произведе 

и в друг цвят.

Състав
алкидна смола в органичен разтворител, пигменти, пълнители, антикорозийни 
добавки и др.

Показатели
№ Показатели Норми Метод

На продукта
1. Външен вид след разбъркване Хомогенна маса Визуално
2. Цвят От светло кафяв до 

оксидно червен
Визуално

3. Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0,5)°С, 
в s , не по-малко от

45 БДС 10775-80

4. Финост на смилане ,в pm, не повече от 25 БДС 6138-82

На покритието
5. Съхливост до степен 4

а/ при (23±2)°С , в h , не повече от
б/ при (100±20)°С , в min , не повече от

15
30

БДС 8663-80

6. Външен вид Равно, матово визуално
7. Пригодност към шлайфане Да отговаря на точка 

5.2.8
ТС 14-2003 
Точка 5.2.8.

8. Еластичност на покритието, в mm, не 
повече от

1 БДС 10611-82

9. Адхезия на покритието, в бала, не повече от 1 БДС EN ISO 
2409-98

10. Устойчивост при (23±2)°С към въздействие 150 БДС EN ISO

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

TDS N° 14/ Октомври, 2012 г.
Xpert Антикорозионен грунд ПФ 07 Бързосъхнещ



М Ж Ш У
Мегахим АД, Русе, бул, Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

на дестилирана вода, 
в h , не по-малко от

2812/1-96

11. Устойчивост при (23±2)°С към 
въздействието на 5% разтвор на натриев 
хлорид, в h , не по-малко от

150 БДС EN ISO 
2812/1-96

Начин на употреба: Преди употреба грундът трябва да се разбърка добре. 
Боядисваните повърхности се почистват , обезмасляват и обезпрашават. Нанася се 
е четка , валяк или шприц пистолет.
След изсъхването на грунда , полученото покритие се шлайфа с шкурка, 
обезпрашава се , след което се нанася финишното покритие от боя или емайллак. 
Инструментите се почистват веднага с разредител АМВ или МРТ след края на 
работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се 
разрежда с разредител АМВ или МРТ

Разход: 120- 150ml/m2
Съхнене: 15 часа при 20°С или 20-30 минути при 100 °С;

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от 
преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца.

Срок на съхранение -24 месеца от датата на производство

Нето -  25 kg ±0,5 %

Документация
Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в 
което се посочват:

• Наименование на фирмата производител
• Наименование на продукта и Техническа Спецификация
• Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата 

Спецификация ТС 14 -2003
• Дата на производство
• Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория 

Производствен контрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за 
управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния 
продукт.
Системата обхваща три етапа:

• Входящ контрол на суровините и материалите
• Технологичен (производствен) контрол

TDS N° 14/ Октомври, 2012 г.
Xpert Антикорозионен грунд ПФ 07 Бързосъхнещ



Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел, 082 817 721, fax : 082 817 725

• Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни 
записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/и) е 500 g/1

Мерки за безопасност :
Информация в Информационния лист за безопасност

TDS № 14/ Октомври, 2012 г.
Xpert Антикорозионен грунд ПФ 07 Бързосъхнещ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Ние, Т.Д. „АДЕПЛАСТ” С.А. декларираме на собствена отговорност, че е 
осъществено сертифицирането на съответствието на:

Dufa - Fassadenweiss - боя за вътр./външно приложение

и, че той може да бъде прилаган в употреба съгласно инструкциите за употреба, 
описани в документацията на продукта.

Съответствието е демонстрирано въз основа на:

ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ: 001SC - 04 / 558 - 2013. Продукти за 
довършителни работи - Dufa (валидно до 15.10.2016 г.).

Характеристики на продукта:

О сн овн и  хар актер и сти к и М . ед.
Т ехн и чески

изи ск ван и я
С тандарт за 
изпитания

Външен вид - гъста бяла течност визуална проверка

Обем Съдържание на нелетливи вещества g/cnT] 1.55±0.10 SRENISO 2811-1:2011

Съдържание на нелетливи вещества № 65.0+5.0 SR ENISO 3251:2008

Време за пълно изсъхване * [h] 4-12 (2 слоя) SR EN ISO 9117-6:2012

Външ.вид след 50 цикъла на стареене визуакен без промяна NE 001-96

Външ.вид след 50 цикъла на стареене [N/mm2] >0.50 NE 001-96

Устойчивост на замърсявания визуален без промяна NE 001-96
Определяне на устойчивостта на мокро 
триене [pm] Клас 5 EN ISO 11998:2007

Клас на реакция на огън - A, (СО) SR EN 13501-1+A1:2010

Наименование и описание на продукта
DVEFWDufa Fassadenweiss -  бяла дисперсна боя -  икономична за 

външ./вътрешно приложение на основа на водна дисперсия на синтетични смоли 
във водна дисперсия. 11^/ ш

http://www.adeplast.ro
mailto:office@adepiast.ro
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Наименование и адрес на лабораторията осъществила тестването:
Национален институт за развойно-изследователска дейност в областта на 
строителството, градоустройството и устойчивото териториално развитие, Клон Клуж- 
Напока, 400524 Клуж-Напока, Каля Флорещ № 117, Тел./Факс: 0264-425988, 0264- 
425462, e-mail: info@incerc-cluj .го
* Research & Analytical Laboratory IMERYS TALC Toulouse

Производител:

ТД „АДЕПЛАСТ” СА седалище: село Корлътещ № 214, пощенски код 107063, 
община Берчен, окръг Прахова

Директор производство бои и декоративни мазилки Корлътещ 
Аурел Алистар [подпис - не се чете]

[кръгъл печат на Т.Д. „Адепласт” С.А.]

DD - 15, Изд.З, Стр.1 /1
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(бланка)
П ревод  от  р ум ъ нски  е зи к

S .C .  ADEPLAST® S .A .
Техническа карта 16.03.2015

ADEPLAST® Color System 
MOZAICPLAST
Декоративна мазилка за цокъл

Приложение:
Декоративна мазилка на базата на водна дисперсия на синтетични смоли за 
външно приложение върху цокъл, колони, стълбове, върху минерални 
повърхности. Отлично миещ се продукт, еластичен, гъвкав. Чрез него 
повърхността става по-устойчива на надраскване, удари и лоши атмосферни 
условия. Нанася се на един слой при професионалните довършителни работи. 
Продуктът се доставя в готови разцветки, съгласно палитра на ADEPLAST* или в 
двукомпонентен вариант -  разтвор Quarzlatex /К в а р ц л а т е кс / с цветни гранули 
Quarzcolor /К варцколор /.
При двукомпонетнтия вариант: в празна чиста кофа се разбъркват 4 торби 
Quarzcolor в зависимост от избрания цветови код, ръчно или с електрическа 
бъркалка. Смесените гранули се изсипват на тънка струя в разтвора Quarzlatex, 
като същевременно се разбърква от дъното към повърхността, на ниски обороти с 
електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес.

Свойства:
• повишена якост на повърхността
• разнообразни цветови комбинации
• устойчиви цветове

Технически данни:
Артикулен номер: ACTSC
Състав: синтетична смола, вода, цветни гранули, добавки
Паропропускливост: Vi
Водопоглъщаемост: W2
Сцепление: > 0,3 N/mm2
Топлопроводимост: > 0,7 W/m-K
Температура на въздуха 
/основата при работа: +5°C / +25°C

Разход: ok . 4 -  5 kg/m2
Опаковка: пластмасова кофа
Разфасовка: 25 kg
Съхранение / Годност: 12 месеца от дата на производство, отбелязана 

върху опаковката, при температура между +5°С / 
30°С. Съхранение в сухи помещения, защитени от 
замръзване и пряко слънчево греене, върху 
дървени палети.

DP-61; изд. 2 страница 1 от 3
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Техническите данни и посоченият разход са определени за стандартни условия. В 
замисимост от условията на полагане могат да се появят отклонения. Точният 
разход се установява върху пробна повърхност.________________________________

Подготовка на основата:
Материалът се нанася върху равни, чисти и стабилни повърхности. Евентуални 
неравности се коригират предварително при грундирането. По повърхността не 
бива да остават материали, които могат да образуват разделителен слой (напр. 
омазнявания или други подобни). В зависимост от абсорбиращата способност 
основата се укрепва с ADEPLAST® Grund за декоративни мазилки. Основите с 
особено висока абсорбираща способност се обработват с ADEPLAST® Amorsa, за 
да бъдат импрегнирани. Основите, по-специално тези от бетон, трябва да са с 
остатъчна влажност под 2,5%. Бетоновите повърхности с неравни участъци се 
обработват предварително със системата за обработка на бетон Schomburg 
/Ш ом б ург /. Повърхностите от типа на мазилките, с неравности, се поправят първо 
с ADEPLAST МТе35, а тези от типа на топлоизолациите -  с ADEPLAST" Polistirol 
Premium. Според конкретния случай предварително се извършват необходимите 
хидроизолации, по-специално в участъците на цокъла, където е поставена 
топлоизолационна система. По време на нанасянето и съхненето температурата 
на въздуха и тази на основата не бива да падат под +5°С или да надвишат +25°С.

Инструкции за работа:
Продуктът съдържа минерални материали от естествен произход и може в 
различните партиди да се появят различия в оттенъка. Поради тази причина 
непрекъснатите повърхнини трябва да бъдат покрити изцяло с материала от една 
и съща партида. Цветната палитра ADEPLAST®, както и предоставените цветни 
мостри имат ориентировъчен характер. ADEPLAST се старае да спази в най- 
висока степен тези цветове, но пълното съответствие не може да бъде 
гарантирано. Преди да започне нанасянето трябва да бъде оцветено напълно 
необходимото за цялата повърхност количество.
Преди нанасяне материалът от кофата се разбърква до хомогенна смес с 
електрическа бъркалка. Ако не се постигне еднородна смес, може да се появят 
оптични различия по повърхността.

Продуктът се нанася без разреждане.

Н анасяне  на грунда :
Предварително, за декоративните мазилки, се използва ADEPLAST11 Grund. 
Грундът се оцветява в нюанс близък до този на декоративната мазилка за цокъл. 
Преди нанасянето на декоративната мазилка грундът трябва да е равномерен и 
напълно изсъхнал. Време за съхнене -  най-малко 24 часа.

Н анасяне  на декорат ивнат а  м азил ка :
Мазилката се изтегля с неръждаема маламашка по равната повърхност, на пласт 
два пъти по-голям от максималната едрина на зърната. Замазаната повърхност 
се заглажда, за да се получи пласт, с плътно разположени зърна, еднороден, с 
гладка и лъскава повърхнина. Непрекъснатите основи се обработват изцяло. Там, 
където се изискват различни цветове, повърхностите се разделят със 
самозалепваща хартиена лента.

Декоративната мазилка, особено през лятото, не се нанася при пряко слънчево 
греене, температури над +30°С, вятър, дъжд или когато предстоят валежи -  най-



вече при такива условия повърхността се предпазва с мрежа. През лятото 
декоративната мазилка трябва да се нанася предимно между 5 и 11 часа 
сутринта. През лятото може да бъде нанасяна след 17 часа само при положение, 
че повърхността е със северно изложение

ОР-61;изд. 2 страница 2 от 3

и не попада под преките слънчеви лъчи през деня, като се предвижда 
завършване на мазилката преди да се стъмни.

Освен това се препоръчва нанасянето на материала да се прави от опитни 
майстори. Всяко прекрачване на общоприетите ограничения може да увеличи 
риска от поява на дефекти и да доведе до понижаване на качеството.

След нанасянето повърхността трябва да бъде пазена от дъжд до пълното й 
изсъхване. При нормални условия на температура и влажност, съответно +20°С и 
65%, времето за съхнене е около 24 часа. При повишена влажност или ниски 
температури времето за съхнене на нанесените слоеве се увеличава. Ако бъде 
изложена на дъжд преди напълно да е изсъхнала, по повърхността може да 
потекат бели струйки.

Важно:

• По време на нанасяне и съхнене трябва да се предвидят допълнителни мерки 
за защита на повърхностите срещу бързо обезвлажняване, лоши атмосферни 
условия или замръзване;

• Прилежащите повърхности, които няма да бъдат обработвани, следва да се 
пазят, съответно да бъдат покрити с фолио;

• Материалът не може да бъде нанасян върху блажни бои или основи с глина;
• Тази техническа карта замества всички предишни версии. Съдържащата се в 

нея информация се основава на опита ни с този продукт до момента. 
Настоящата техническа карта не освобождава потребителя от вземането на 
решение и личната преценка, включително чрез тестове, дали да използва 
продукта. Продуктите на SCHOMBURG / ADEPLAST, както и суровините, които 
влизат в състава им, са подлагани на постоянен контрол в собствени 
лаборатории за осигуряване на постоянно ниво на качеството. Консултантската 
ни служба е на Ваше разположение по въпроси относно прилагането на 
продукта и за демонстрации. Спазвайте указанията от Информационния лист 
за безопасност.
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Долуподписаната, Ивелина Вълева БАЙКОВА, преводач с Разрешение 
№ 19240 /31.03.2010 г., удостоверявам верността на извършения от мен превод от 
румънски на български език на приложения документ (Техническа карта 16.03.2015 

MOZAICPLAST). Преводът се състои от 3 (три) страници.

Преводач: Ивелина Вълева Байкова



ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА
ВАРОЦИМЕНТОВА 
МАЗИЛКА -В Т

М азилка за тухлен и  зидарии

Съгласно изискванията на 
БДС EN 998-1:2004

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„ В а р о ц и м е н т о б а т а  м а з и л к а  - ВТ“
представлява готова суха смес о т  строителна 
—~р, цимент, пясък и добавки. Тя е подходяща за 
допълнение на вътрешни мазилки по стени и 
тавани. Може да се нанася както ръчно, так а  и с 
помощта на машина.

СВОЙСТВА

- Якост на опън при ог
- Коефициент на премт 
на водни пари - р:
- Коефициент на преминаване 
топлопроводимост - Л:

2,5N/mm!;

27;

0,75 W/m.K
❖  заводски произведена
❖  добра паропропускливост УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„ В а р о ц и м е н т о б а т а  м ази л к а  - ВТ“ 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 
п о в ъ р х н о с т и ,  б е з  н е о б х о д и м а т а  

симоспособност. При гладки основи се 
депоръчва предварително грундиране с 

„ТЕРАЗИД G-22 Б еш онконш акт“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Цвят: сив;
- Основа: вар и цимент;
-Пропорции: 100 части суха смес

към 25 части вода;
- Обемна маса 8 
насипно състояние:
- Време за узряване:
- Време за престой в кофа:
- Температура на работа:
- Якост на натиск:

1690 кг/м3; 
5 минути; 

около 2 часа; 
+ 5°С до + 30°С; 

7,2N/mm2;

www.terazid.com
...............................  : ■ ' ■ ^  , . V....,,::::::,..Л . ^ . . Л --- -

За п ъ л н о т о  р а з т в а р я н е  н а  25 кг 
„ В а р о ц и м е н т о в а т а  м а з и л к а  - ВТ“ са
необходими 6,25 литра вода. В предварително 
подготвен съд с вода постепенно се изсипва 
необходимото количество суха смес и с помощта 
на механична бъркалка се разбърква до 
п о с т и г а н е т о  на хомогенна смес. Така 
разбърканата смес се оставя да престои 5 
минути, за да „узрее“, след което се разбърква 
отново и е готова за работа.

Приготвеният разтвор се нанася в един слой, 
след което се изравнява и заглажда. Нормалната 
дебелина на нанасяне е 20 мм, като минималната 
дебелина е 10 мм. При необходимост о т  
изравняване и полагане на мазилка над 25 мм да се 
работи в два слоя, като се спазва правилото, че 
вторият слой се нанася преди изсъхване на 
основния - „мокро в мокро“. Препоръчително е 
първият слой да се награпи хоризонтално с 
помощта на гребеновидна маламашка. Мазилката1 
не трябва да се изпердашва, когато предстои 
полагане на керамични покрития. С

При машинно полагане преди нанасяне на 
мазилката, е необходимо да се м он ти рат 
защитни профили по всички ъгли, бове, а

ISO 3001IS0 1400! ,| /л 0HSAS18001
BUREAU VERITAS 1Corlffication

СоФ

http://www.terazid.com


ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА
ВАРОЦИМЕНТОВА 
М АЗИЛКА-ВТ ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

където е необходимо и метални водещи профили 
к ато  помощно средство за изтегляне на 
мазилката.

К о г а  т о  се  р а б о т и  с м а ш и н а ,  
„В ароц и м ен товата  мазилка - ВТ“ се нанася 
на ивици, в два последователни слоя („мокро в 
мокро“), след което се изтегля с мастар и се 
заравнява. Изчаква се известно време и се 
изпердашва с помощта на пердашка.

РАЗХОД

❖ 10-11 кг/м2 според равнинността на основата, 
вт—Оу която се работи, при 1 см дебелина на слоя

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

❖  кофа
❖  електрическа бормашина и бъркалка
❖  мистрия
❖  маламашка
❖  мастар
❖  пердашка
❖  машина за полагане (Inocomb Picco МР18) 

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

„В ароц и м ен товата  мазилка - ВТ“ е за
•ътрешно приложение. Минималната денонощна 
температура на въздуха и основата да не бъде по
иска о т  + 5°С, а максималната - не по-висока о т
- 30"

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суха смес в хартиени торби по 25 кг. 

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на 
продукта, посочени в тази технологична карта, 
са определени при стандартна температура 
(20°С) и относителна влажност на въздуха (50%). 
При други климатични условия технологичното 
време за някои о т  посочените по-горе процеси е 
възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на 
практическия опит на производителя и на 
техническите изпитания в специализирани 
лаборатории.

Не се препоръчва към мазилката да се 
прибавят цимент, пясък и др., тъй  като това ще 
доведе до влошаване на качеството.

Поради състава си, „В ар о ц и м ен то вата  
мазилка - ВТ“ е класифициран като „дразнещ“. 
Желателно е да се използват предпазни ръкавици 
по време на работа. Да се избягва контакт с 
очите и кожата. В случай на контакт с очите да 
се изплакнат обилно с вода и да се потърси 
лекарска помощ.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на 
сухо и проветриво място. Препоръчва се 
съхранение върху палети.

П р о и зв о д и т ел я т  препоръчва проверка на п р и л о ж ен и ет о  на п р о д у к т а  в
Т ехнологичната к а р т а .

С ъ щ и ят носи  о т г о в о р н о с т  за  к а ч е с т в о т о  н а  п р од ук та , 
но не и за  начина и усл ов и я та  на в л а га н ето  му.

w.terazid.com
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие сДгректива 89/106/ЕС

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

Гипсово шпакловка - ANGRO MASTER FILLING

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/

БДС EN13279-2

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 Сертификат на производствения контрол

№ 00-705/16.032007г.

Сертификатът е издаден от НИИСМ — Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12. П.2002 
на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. 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 отговорност която нося съгласно член 313 от НК.
*  "

1 Ш 1

/А г /
II а  {!

ВЯРНОСОРИГИНАЛА
ЧР\ Я\\ 9

гр. София 
10.09.2007г.

инж. Людмил Христов _ __
топравител ф-ма Ангро ООД 1| X
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ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ №ш у д р м Г Д Н  
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ щЛ М М Г И О М П

БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2 0 1 5 - 3 - 0 2 0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС ® УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД 
ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален 
стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1
НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

универсален дишащ грунд преди боядисване, намалява разхода на боя 
и предотвратява образуването на цветни разлики и петна при боядисване

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя и място на производство:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15 
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
www.marisanbg.com

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и 
АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 24/23.04.201 Зг. L
Лаборатория „OMNITEST” -  Румъния с Идентификационен номер на 
сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от рпределяне на 
летливи органични съединения № 150 /21 .03.2б4Ли^\УГ^»»Н——■* 1

' 1

http://www.marisanbg.com
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ
МЕТОД ЗА

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/
ОПРЕДЕЛЯНЕ

Плътност (1,40 ±0,05) kg/l БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи 
вещества >61% БДС EN ISO 3251:2008

Съдържание на летливи 
органични съединения (ЛОС) < 30g/l (кат. А/ж) БДС EN ISO 11890-2:2013

Време за съхнене без лепнене (2 -  3) h БДС EN ISO 9117-6:2012

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т.7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения 
представител съгласно т.5.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Калнъ дере“№И5 
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
www.marisanbg.com

http://www.marisanbg.com
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ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ, КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ Lighting

Д Е К Л А РА Ц И Я  ВА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V2/BG/2014/71

Фирма „Бива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27.4, декларира на собствена 

отговорност, че продуктите:

Наименование ка продукта: Плафониера със сензор за движение LEO

М о д е л : LEO R O  SR36 

Тъ рговска  м а р ка : VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60’Нг, 2 х Е27,2 х шах 40W, IP20,360°

за които се отнася тази декларация сз в съответствие със следкия(те) ЕС директива{ви): 

/включително всички приложими изменения/

Д и р е кти в а  LVD 2G 06/95/EC  относно електрически съоръжения, предназначени за

използване в определени граници ка напрежението

Д и р е кти в а  EMC 20Q4/1Q8/EC за електромагнитна съвместимост

Д и р е кти в а  RoHS 2011/S 5/EC  относно ограничения в използването на някои опасни вещества 

в електрическото и електронното оборудване

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за 
съответствие:
EN 60669-l:199S+ai+a2

Виза ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, 

потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Допълнителна информация:

EN 6Q6S9-2-l:2004+Al+A2 

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 

EN 61000-3-2:2006+А1ЖЮ9 

EN 61000-3-3:2008 

EN 61547:2003

Година на поставяне на маркировката за с ь о тв е тс т

гр. Сливен 

01.08.2014












