
























О Б Р А З Е Ц  №  1

ДЗЗД “РЕСТИНИ”

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Иван Стефанов Петков
(трите имена)

в качеството си на Управител на ДЗЗД “РЕСТИНИ”, ЕИК (БУЛСТАТ) 177019765, със 

седалище и адрес на управление гр.София, община Оборище, ул. ’’Алеко 

Константинов” №44 ап.13, участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда е 
административен адрес гр. София,, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. обособени 

позиции №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А.

(изписва се обособената позиция)

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, 
съобразено е 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“, бл.27 А.обособени 

позиции №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А.

(изписва се обособената позиция)

1.1. Срок за проектиране: 35/тридисет и пет/ календарни дни.

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 125/сто двадесет и пет/ 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.

I
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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/материа 
л по

количествена
сметка

Предложение на 
участника с описание на 

спецификациите

Производит
ел/

Доставчик

Приложени 
сертификати и/или 

декларации за 
съответствие и/или др.

Доставка и монтаж 
на PVC дограма с 
двоен стъклопакет, с 
едно ниско 
емисионно външно 
стъкло, с 
коефициент на 
топлопреминаване < 
1,70 W/m2K, 
петкамерна - по 
спецификация (на 
мястото на стара 
дървена дограма)

PVC профилна система 
PROFILINK серия 
PREMIUM, петкамерна 
системе с коефициент на 
топлопреминаване < 1,27 
W/m2K

ПРОФИЛНИ 
К ООД- 
гр.Пловдив

декларации за 
съответствие

Доставка и монтаж 
на
тополоизолационна 
система тип EPS, 
8= 5 см и с коеф. на 
топлопроводност 
Х<0,035 W/mK (вкл. 
лепило, арм. мрежа, 
ъглови профили и 
крепежни елементи) 
в/у външни стени

EPS “LICATA+GREUTOL” ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД 
гр. София

Декларация за
експлоатационни
показатели

грунд ISOLANTELG ЛИКАТА
+ГРЕУТОЛ

Декларация за 
експлоатационни

)



ООД 
гр. София

показатели

Лепило-шпакловъчна 
смес за EPS.XPS

ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД 
гр. София

Декларация за 
експлоатационни "^ 2  
показатели

Стъклофибърна
мрежа

Стъклофибърна мрежа 
GREUTHERM RETE160

ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД 
гр. София

декларации за 
съответствие

Дюбели с 
пластмасова игла

ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД 
гр. София

декларации за 
съответствие

Силикатна мазилка 
за външни стени

Силикатна мазилка за 
външни стени GREUSIL

ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД, 
гр.София

Декларация за
експлоатационни
показатели

Мозаечна мазилка ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД 
гр.София

декларации за 
съответствие

Минерална/каменна/
вата

ФИБРАН С.А, 
Гърция, Солун

декларации за 
съответствие

Декоративна боя на 
водна основа

Декоративна боя на водна 
основа PASTELIA

ЛИКАТА 
+ГРЕУТОЛ 
ООД, 
гр. София

декларации за 
съответствие

Ламаринена 
обшивка, олуци и 
водосточни тръби

НЕДЕВ 
ЕООД, гр. 
Хасково

декларации за 
съответствие

Хидроизолационна 
мушама 4,00/4,50

Декларация за
експлоатационни
показатели

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

2.2.. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

)



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

В този раздел на Техническото ни предложение ще направим подробно описание на 
изработването на инвестиционния проект на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамшни жилищни сгради на територията на СО-район 
Слатина, във вр. с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамшни 
жшищни сгради" за Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за 
сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 27 А.

За качественото изпълнение на пакета ЕСМ, включително с всички 
необходимисъпътстващи СМР, ще бъде разработен инвестиционен проект на база подробно 
архитектурно заснемане на сградата, който ще включва пълни количествено-стойностни 
сметки по всички позиции.

С работния проект ще изясним:

1. конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно и качествено 
изпълнение на предвидените ЕСМ;

2. конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение 
на предвидените видове СМР;

3. и ще осигурим съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 
169 ЗУТ.

Изготвения Инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ ще бъде предварително 
съгласуван с всички експлоатационни дружества (при необходимост) и други съгласувателни 
органи (СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН), а впоследствие предоставен за изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, след 
което ще се предложи за одобрение и издаване на Разрешение за строеж съгласно ЗУТ на 
Главния архитект на Столична община.

Работният инвестиционен проект ще бъде с обхват и съдържание съгласно 
нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, а също така и специфичните изисквания на проекта.

Инвестиционното проектиране ще бъде изпълнено в два етапа:
Етап 1 -  Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набирането на 
изходните данни за състоянието на многофамилните жилищни сгради.
Етап 2 -  Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”;

Като участник в процедурата, по-долу предлагаме основните планирани дейности, 
които фирмата ни ведно с инженерно-техническия ни екип ще извърши.
Предложените дейности, подход и организация на изпълнение на поръчката напълно 
съответства на заложените изисквания описани в изходните материали, предоставени в
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тръжната документация, а именно: Доклад от обследване за енергийна ефективност, 
Доклад за резултатите от обследването, Технически паспорт, Доклад от 
конструктивното обследване, както и архитектурно заснемане на сградата, придружено 
е обяснителна записка.

Схема №1 -  Етапи на изпълнение, дейности и резултати от изпълнението им

✓ 'Л

разрешение за строеж

Изпълнителят ще представи инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за 
енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРНА

> Обяснителна записка - поясняваща предлаганите проектни решения, във 
връзка и в съответствие с изходните данни, съдържаща информация за 
необходимите строителни продукти е 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;

> Разпределения -  на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли в 
подходящ мащаб (М1:50);

> Характерни вертикални разрези на сградата - M l: 100;
> Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след 

изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото

>



решение ще бъде обвързано е цветовата гама на материалите, използвани за 
финишно покритие. Проектът за цветовото решение ще е част от основния работен 
проект.

Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, 
които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по 
самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за 
интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

> Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи 
изпълнението 

на отделни СМР, в т.ч.
У топлоизолационна система по елементи на сградата,
S  стълбищна клетка и входно пространство,
S  остъкляване/затваряне на балкони,
S  външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на 

конкретния обект на обновяване,
S  разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на
S  конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и 

привеждането им към нормативите -  в мащаб минимум М 1:20.

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която 
ще съдържа:

S  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;

•S Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за 
обекта;

S  Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид 
прозорец, врата или витрина за обекта.

•S Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта ще се 
представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, 
врата или витрина за обекта.

S  Растерът и отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със спецификата, 
експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които 
обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 
обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 
спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на 
работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и 
типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и 
техническото заснемане.
Същото ще се приложи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в 
чертежите, Количествената и Количествено-стойностната сметки (КСС).

Част КОНСТРУКЦИИ -  конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост



от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, описани в техническото 

обследване като задължителни мерки за изпълнение

> Обяснителна записка - съдържаща 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 с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти.

> Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 
остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими;

Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР.

> Статически изчисления и чертежи подписани и подпечатани от технически 
контрол по част конструктивна.

Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на електрическата 
инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите части, система за 
автоматично централизирано управление на осветлението в общите части на сградите, съгласно 
предвидените мерки в обследването за енергийна ефективност.

> Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация 
на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

> Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ВиК - Становище.

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ще се изготви част „Енергийна ефективност“ в обем и съдържание, съгласно изискванията на 
Наредба №7/15.12.2004 г на МРРБ; изм. в ДВ бр. 85 от 2009 г., бр.27 от 2015 г. в сила от 
15.07.2015г.

> Обяснителна записка
> Технически изчисления
> Графична част -  архитектурно-конструктивни детайли и елементи за 

топлоизолация на ограждащите повърхности, с описание към всеки детайл на

геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите.
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Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 
4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата

> Обяснителна записка
> Графична част.

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и

монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

> Обяснителна записка
> Графична част.

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 
(обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -  ще се изготви и представи сметна документация по части, 
в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за 
видовете СМР.

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите ще включват:

S  всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от 
промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, описани в техническото

обследване и предписани като задължителни;

S  обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, 
фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), предписани в техническото обследване

У 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.

S  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.
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При предписването на дейности в работния проект дейности ще се съблюдава 

допустимостта им 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.

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.

" А

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и

детайли ще бъдат разработени така че да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните 
дейности по обекта.

Изготвеният инвестиционен проект ще бъде съгласуван със сдружението на собствениците на 
сградада.

Като участник в процедурата ще упражняваме и авторския надзор по време на 
строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата 
нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или 
упълномощени от тях лица.
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случай, когато присъствието на 
проектант на обекта е наложително относно:

• Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на 
строителните работи и стриктното спазване на проекта.

• Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
• Участия в срещи, заседания и комисии, свързани с реализацията на 

обекта.
• Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в 

екзекутивните чертежи -  в случай на възникнала необходимост от тях по време на 
строителството.
• Подписване на приложимите актове и протоколи по време на изпълнение 

на СМР.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, ще включват:
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всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 
обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните 
изисквания за енергийна ефективност.
- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които 
не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния проект.

Ще направим подробен оглед на обекта и ше отразим евентуално настъпилите промени 
след етапа на изготвяне на Архитектурното заснемане и Обследването за енергийна 
ефективност (например подменена допълнително дограма и др.), касаещи само 
допустими по проекта интервенции.
Изготвената КСС към Инвестиционният проект в частта, обхваща допустимите 
дейности няма да надвишава максималната стойност на поръчката.
В инвестиционния проект ще се предвидят продукти (материали и изделия, които 
съответстват на техническите спецификации на действащите в Р.България нормативни 
актове. Продуктите ще имат оценено съответствие със съществените изисквания 
определени в ЗТИП. Предложените продукти и материали за енергийното обновяване ( 
топлоизолационни системи, дограми и др.) ще бъдат с технически характеристики, 
съответстващи на заложените в Обследването за енергийна ефективност за всяка 
конкретна сграда.
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли 
ще бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.
Проектно-сметната документация ще бъде изработена, подписана и съгласувана от 
проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, е правоспособност да изработват 
съответните части, съгласно Законите за камарата 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 ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането.
В случай че консултантът, осъществяващ оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти или Главният архитект на СО връчи писмени констатации и указания за отстраняване 
на непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци на инвестиционния проект, 
изпълнителят в срок от 5 работни дни от датата на получаване на констатациите и указанията 
ще отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци.

Изпълнителят, чрез своите експерти ще бъде на разположение на Възложителя през 
цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
Изпълнителят, чрез своите експерти ще упражнява авторския надзор своевременно и 
ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.
Авторският надзор ще бъде упражняван по реда и условията на ЗУТ, Наредба № 
3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. 
ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 
Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и Наредба № 2/31.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни
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2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.), както и всички приложими 
нормативни актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт 
проектант на обекта е наложително, относно:

• Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 
строителството и в случаите на установяване на неточно 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 Консултанта, осъществяващ строителния 
надзор и др.;
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
При необходимост в процеса на строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се 
съгласуват с Възложителя.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНВЕТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Инвестиционните проекти във фаза „Работен проект” ще бъдат представени на Възложителя 
за проверка на съответствие с техническия паспорт и проектните разработки, които проекти 
Възложителят съгласува и одобрява, което се отразява с подписването на приемо- 
предавателен протокол от страните по договора.
След отстраняване на евентуални забележки и коментари и след като Възложителят одобри 
и приеме изготвения работен проект за изпълнение на набелязаните СМР, проектната 
документация се внася за съгласуване, респективно издаване на Разрешение за строеж.

V. АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ ПО ПРОЕКТА
Идентифициране на прогнозни заплахи и потенциални рискове за проекта по 
предварителна оценка на Оферента
Независимо, че още на етапа на офериране няма все още натрупана достатъчна информация, 
доказваща с достатъчно висока степен на достоверност, че първоначално дефинираните 
заплахи във времето преди подписване на Договора могат да преминат в рискове за проекта, 
Оферентът предшестващо е идентифицирал следните заплахи, които могат да преминат в 
рискове:

> Недостатъчно висок интерес към проекта за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради от страна на Сдружението на собствениците и 
формално отношение, граничещо с безразличие към проекта и оттам затруднения 
при взаимодействията;

> Временна политическа криза и/или произтичаща от това смяна на приоритетите на 
управляващите заинтересовани институции -  опасност от отрицателно въздействие и 
забавяне на развитието на проекта или затруднения при източниците на 
финансиране;
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> Надвишаване на прогнозираните финансови разходи за заплати и услуги вследствие 
изненадващо високо ниво на инфлация, затруднения при спазване на предварително 
обявената бюджетна рамка;

> Промени в приложимото за проекта законодателството на Република България, 
приложимо в дейностите по проекта (основно в ЗУТ) и др.;

> Отклонение от Техническото задание на Възложителя, свързани с промени в 
нормативната уредба;

> Вземане на подлежащо на оспорване техническо решение, благоприятно за 
Възложителя, но неприемливо и оспорвано от другите взаимодействащи 
съгласуващи и одобряващи страни -  общини, дружества за комунални услуги;

> Проблеми, свързани със сигурност на информацията;
> Други.

На база дефинираните от Оферента евентуални източници на риск, Изпълнителят е 
„ определил следните насрещни мерки за тяхното преодоляване/смекчаване на отрицателното 

им въздействие:
№ Идентифициран риск Мерки

1
Недостатъчно висок интерес към проекта, граничещо с 
безразличие към проекта и оттам затруднения при 
взаимодействията;

Ръководителят на проекта ще 
потърси съдействие чрез 
Възложителя за възможности 
за организиране на официални 
срещи и разговори със 
Сдружението на 
собствениците с цел 
разясняване на положителната 
роля на проекта.

2
Липса на яснота по отношение на допустими и 
недопустими мерки за финансиране по програмата от 
страна на собствениците.

Водещият проектант ще 
запознае собствениците с 
дейностите, които ще се 
извършват на обекта.

3
Риск, свързан с липса на координация и взаимодействие 
между отделните участници в цялостния процес по 
подготовка на проекта

В своя екип Оферентът 
разполага с голям брой 
компетентни специалисти и 
ръководителят на проекта ще 
потърси съдействие чрез 
Възложителя за възможности 
за организиране на официални 
срещи за подобряване на 
координация и взаимодействие 
между отделните участници в 
цялостния процес по 
подготовка на проекта и



рискът ще бъде преодолян

4
Риск, свързан с липса на качествено и ефективно 
управление на проекта

В своя екип Оферентът 
разполага с голям брой 
компетентни специалисти -  по 
няколко за всяка област и 
рискът ще бъде преодолян

5

Предвиденото време за изпълнение на дейностите в 
определените времеви рамки за съответните етапи и 
задачи не е достатъчно, поради нерегламентирано 
забавяне на процедурите по съгласуване и одобрение и 
недостатъчно съдействие от взаимодействащите страни 
-  органи на централната и местната власт; с 
експлоатационните дружества за комунални услуги и
др.;

Изпълнителят е 
персонифицирал и 
разпределил отговорностите 
върху членовете на Екипа за 
управление и координиране и 
специалния координиращ 
екип, който активно ще 
въздейства със законови 
средства чрез ежедневни 
контакти (писмени и устни) за 
ускоряване на процедурите

6
Проблеми с голямата продължителност на 
съгласувателните процедури при взаимодействие с 
Възложителя за съгласуване на работния проект;

Ръководителят на екипа ще 
предостави на Възложителя 
предварително Работен проект 
за обекта за съгласуване.

7

Временна политическа криза и/или произтичаща от 
това смяна на приоритетите на управляващите 
заинтересовани институции -  опасност от 
отрицателно въздействие и забавяне на развитието на 
проекта или затруднения при източниците на 
финансиране;

Изпълнителят ще съдейства 
активно за подготвяне на 
необходими доклади и справки, 
при поискване от Възложителя, 
чрез които да се спомогне за 
преодоляване на затрудненията.

8

Надвишаване на прогнозираните финансови разходи 
за заплати и услуги вследствие изненадващо високо 
ниво на инфлация, затруднения при спазване на 
предварително обявената бюджетна рамка и 
текучество на човешките ресурси (от поддържащия 
екип), които не са ключови специалисти;

В своя екип Оферентът 
разполага с голям брой 
компетентни специалисти -  по 
няколко за всяка област и рискът 
ще бъде преодолян

9
Промени в приложимото за проекта законодателството 
на Република България, приложимо в дейностите по 
проекта (основно в ЗУТ) и др.;

Едно от задълженията на 
ключовите експерти и другите 
специалисти, които ще бъдат 
определени с длъжностните 
им характеристики и 
ежедневна проверка за 
актуалността на нормативите 
и стандартите. Основна роля 
за преодоляване на риска ще 
има и специалистът по 
нормативи и стандарти от
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помощния екип.

10
Отклонение от Техническото задание на Възложителя, 
свързани с промени в нормативната уредба на 
Възложителя;

Едно от задълженията на 
ключовите експерти и другите 
специалисти, които ще бъдат 
определени с длъжностните 
им характеристики и 
ежедневна проверка за 
актуалността на нормативите 
и стандартите. Основна роля 
за преодоляване на риска ще 
има и Водещия проектант.

11

Вземане на подлежащо на оспорване техническо 
решение, благоприятно за Възложителя, но 
неприемливо и оспорвано от другите взаимодействащи 
съгласуващи и одобряващи страни -  общини, дружества 
за комунални услуги;

След повторно обсъждане с 
Възложителя, ще се потърси 
компромисно техническо 
решение, удовлетворяващо 
всички взаимодействащи 
страни.

12 Проблеми, свързани със сигурност на информацията

Проблемите, свързани с 
информационната сигурност 
ще бъдат разрешени в две 
насоки: чрез регламентите на 
Вътрешния правилник за 
работа на Дужеството, 
определящ на всеки един от 
членовете на екип съответното 
ниво на отговорност и чрез 
осигуряване на постоянна 
абонаментна поддръжка на 
използвания хардуер и 
софтуер от специализирана IT 
фирма.

През целия период на изпълнение на проекта ще бъде провеждано изследване и 
осъществяване на контрол на риск с цел да се идентифицират всички нови опасности и да се 
гарантира запазването на ефективността на дейностите по третиране на риска. 
Ефективността на процеса на управление на риска ще бъде обмислян от Екипа на 
изпълнителя за управление и координиране на обекта.
Изследването на риска по време на жизнения цикъл на проекта ще гарантира, че съответните 
документи, стандарти, процедури и списъци се променят и поддържат непрекъснато.
Контролът на риска ще бъде непрекъснат на всички етапи от проекта. Той ще включва 
разглеждането на бюджета на проекта, частите на проекта и други данни в проекта. 
Основните стъпки за контрол на риска ще се извършват на ключови места в проекта или при 
съществени промени в проекта.
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2.3. Технология за строителство

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

Откриване строителна площадка

Откриването на строителната полощадка ще се осъществи след одобрение на 
проекта от страна на Възложителя и след подписване на Протокола за откриване на 
строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа -  обр.2 
и 2 а по Наредба №3/31.07.201 Зг. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Подготовка на строителната площадка

Подготовката на строителната площадка ще включва изграждане на временно 
селище, съгласно приложената схема -  Приложение 2.II.1 и спазвайки описанията за 
подготовка на строителната площадка описани в настоящата работна програма,както и 
придвижване на необходимата механизация до обекта, изграждане на предпазни огради 
и позициониране на информационни табели.

По надолу в Работната програма ще опишем предвидените дейности за 
изпълнение на СМР разделени по мерки, съгласно зададените в документацията на 
настоящата обществена поръчка от Възложителя. Последователността на изпълнение 
на отделните дейности са описани в Линейния календарен план, а след вида СМР 
съобразявайки се линейния календарен план ще посочим началната и крайна дата на 
CMP-то. Водейки се от това, че към момента разработената от нас програма е на база 
идейно решение за изпълнение на мерките на енергийна ефективност на жилищни 
сгради в случай, че бъдем избрани за Изпълнител ще предложим на Възложителя за 
одобрение нов Линеен график съобразно проекта без да променим срока за изпълнение. 
Предвидили сме в случай на необходимост допълнителна работна ръка, така че да бъде 
изпълнен проекта качествено и в срок съобразен изцяло с изискванията на Възложителя 
и нормативните уредби на страната.

1. Подмяна на фасадна дограма
- Демонтаж на съществуваща дървена и/или метална дограма;
- Демонтаж на съществуваща дървена и/или метална дограма в сутерен;
- Демонтаж на съществуваща метална дограма по усвоени балкони;

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с К стъкло, с коефициент 
на топлопреминаване <1.70 W/m2K, пет камерна - по спецификация;
Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.);

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 3
см;
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- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз;
- Доставка и монтаж на AL дограма с коефицент на топлопреминаване не по нисък 

от 2,20 W/M2k - входни врати-вандаалоустойчиви;
Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата;
Подготовка на основата, отстраняване на компроментирани участъци, почистване и 
грундиране по стени, тавани и парапети, боядисани с постни и цокъл от блажни 
бои-стълбище и стълбищни клетки, пасажи и входове;
Шпакловка стени, тавани и парапети с гипсово лепило - стълбище и стълбищни 
клетки;
Боядисване шпакловани стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, 
вкл.грунд - стълбище и стълбищни клетки;
Боядисване шпакловани стени-ЦОКЪЛ с алкидни бои, двукратно- стълбище и 
стълбищни клетки;

- Демонтаж на външни ролетни щори;

Дограмата за цялата сграда е предвидена да бъдат от петкамерни PVC дограма с 
двоен стъклопакет, с К стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2K, - по 
спецификация и с первази на подпрозоречните парапети отвън и отвътре.

Външните первази на прозорците се изпълняват от екструдирани алуминиеви 
профили с дебелина 2 mm със специални алуминиеви краища, за да се гарантира 
пълната херметизираща защита на стените. Специално внимание ще се обърне с цел да 
се осигури съвместимостта с избраните рамки за прозорци, за да се предотврати 
запушването на дренажните изводи.

Вратите към мазетата са с огнезащита и технически характеристики съгласно 
приложимите стандарти. Размерите следва да са съобразени с функциите на вратата.

Бравите са с дръжки.

Пантите са стабилни, в съответствие с BS7479:1990.

Всички метални противопожарни врати, трябва да са придружени със становище 
за допустимост издадено от Главна дирекция по противопожарна безопасност към МВР 
и да 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”.

Системи за остъкляване

Цялостната система за остъкляване ще бъде изработена от рамки от PVC 
профили с прекъснат термомост. За хоризонталните елементи се изискват подкорнизни 
ръбове под дренажните отверстия на частите от вентилационното оборудване, 
монтирани върху външната част на стената.

Поставянето на стъклото в прозоречната рамка следва да се изпълни с 
уплътнител, което означава че ще се изгражда суха остъклителна система.
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Уплътнителите представляват предварително изработени ивици от 
синтетичен каучук, поставени между стъклото и рамката на прозореца, така че да 
образуват водонепроницаема обвивка и възглавница за стъклото.

Изолиращ стъклопакет

Изолиращият стъклопакет включва два или повече листа стъкло, отделени с 
херметично уплътнено въздушно пространство, което увеличава степента на 
топлоизолация и ограничава конденза.

Пространството между двата листа стъкло се запълва с инертния газ криптон за 
повишаване ефективността на топлоизолацията.

За подобряване ефективността на топлоизолацията се нанася затъмняващо, 
рефлекторно, или нискоемисионно покритие.

Нискоемисионното покритие върху единия или двата листа стъкло отразява 
голяма част от енергията от падащото облъчване, като същевременно пропуска по- 
голямата част от видимата светлина.

За да се осигури безопасността на стъклопакета, стъклото трябва да бъде отгрято, 
темперирано или ламинирано.

Стойността на коефициента на топлопроводимост U на остъклените площи не 
трябва да превишава 1.1 W/m2K

Акустичните изпитвания да са в съответствие е BS EN ISO 140-3:1995 и BS5821: 
част 1:1984 или друг еквивалентен европейски стандарт. Остъкляването следва да 
съответства на:

• Соларен фактор (g-стойност) минимум 50;
• Въздухопропускливост (L-стойност) не по-голяма от 0.10m3/m2/h
• Изпитването на атмосферни въздействия следва да бъде преминато с 

определяне на оценка за Категория С (за тежки въздействия) съгласно 
BS6375 PART 1,2,3 или друг еквивалентен европейски стандарт.

Коефициентът на топлопроводимост (U-стойност) на остъкляването не трябва да 
надвишава 1.4 W/m2K.

Сеченията на стоманените конструкции на външните неносещи стени, тяхната 
якост и твърдост се определят от натоварванията, които стоманените конструкции 
следва да поемат - основно странични натоварвания от вятър и относително малки 
гравитационни натоварвания. Необходимата опора на стъклопакетите да се осигурява 
от профилите-вертикални и хоризонтални, а не от уплътненията. Стъклопакетите 
разположени по-ниско да се оразмерят и за натоварване от разположените над тях 
стъклени елементи.
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При изпълнението няма да се допускат отклонения, ако не е предписано друго в 
стандартизационните документи, проекта или технологиите за изпълнение:
1. от проектните размери на отделните части (или на взаимното им положение) на 
дърводелските работи по-големи от 5%, но не повече от 50 mm;
2. от проектното покритие на рамки на части от дограма (врати и прозорци), по-големи 
от 2 mm в затворено (заключено) положение;
3. от проектната равнина, по-големи от 1%, а при вратите - 0,5% и в двете направления.

Няма да се допускат просветлявания (луфтове):
1. между неподвижните части на дограма (щок или каса) и подвижните им части (крила 
на врати, прозорци и др.), по-големи от 1,5 mm, когато са в затворено положение;
2. между крила на врати и пода - по-големи от 10 mm;
3. между неподвижните и подвижните части на дограма, когато е предписано 
поставянето на уплътнители.

Няма да се допуска приемането на дограма, за отварянето и
затварянето на които е необходимо прилагането на усилие > 2N и обковът на които е 
повреден.

Няма да се допуска приемането на дограма, освен ако е предписано друго в 
проекта, стандартизационните документи или в технологиите за изпълнение, при които:
1. крилата на прозорците с височина над 1,70 m и вратите не са окачени с три панти;
2. касите на вратите и прозорците с височина над 120 cm не са закрепени към 
стените на три места от всяка страна;
3. прозорците е широчина над 150 cm не са закрепени към щурца най-малко на 2 места;
4. не е осигурена предписаната (изискваната) плътност на местата на съединенията им с 
другите части на сградата.

Недостъпни за оглед и проверка части ще се приемат с актове за скрити работи 
(образец 12 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство), ако това се отнася за изпълнени (или допълнително обработени) на 
обекта дърводелски работи.

При окончателното приемане се представя документация, с която се 
удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с 
предписанията на проекта, съответните нормативни документи и технологиите за 
изпълнение.

Няма да се допуска приемането на стъкларски работи, при които има пукнатини 
в стъклата или пък повърхността им е замърсена.

1. Топлинно изолиране на външни стени
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 
по фасади (вкл. страници на дограма);

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 5= 5 см и с коеф. на 
топлопроводност ^=0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, 
водооткапващи профили и крепежни елементи) в/у външни стени;
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Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, 5= 5 см и с коеф. на 
топлопроводност \=0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у външни стени-ЦОКЪЛ НА СГРАДАТА;
Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип 
EPS, 5=2.0 см, ширина до 30 см. с коеф. на топлопроводност А,=0,035 W/mK (вкл. 
лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови и водооткапвагци профили, крепежни 
елементи);
Доставка и монтаж на всеки 2 етажа, по периметъра на строежа хоризонтална ивица 
от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална шир. 20 
cm,разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите; 
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране;
Полагане на цветна мозаечна мазилка (съгласно цветен проект) по цокъл на 
сградата;
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле;
Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. Очукване, почистване 
и консолидация на основата);
Кабел канал с прилежаща окомплектовка вкл. /ъгли, тройник/;
Демонтаж, доставка и монтаж на нови метални антивандал решетки за прозорци в 
сутерен;
Доставка и монтаж на метален балконски парапет за надграждане до нормативно 
изискуема височина от 105см;
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии;
Демонтаж на външни конзоли и климатични тела, доставка на нови конзоли, 
съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на 
климатичните тела;
Оформане на холкер от циментно-пясъчен разтвор, армиран с ПВЦ мрежа и 
фугиран към топлоизолационната система на цокъла с полиуретан;
Демонтаж на покривна козирка;
Доставка и монтаж на нов ЕЛ. шкаф, демонтиране на стар дървен;
Доставка и монтаж на дилатационна фуга;

2. Топлинно изолиране на покрив
Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата, 5=10 см и с коеф. на 
топлопроводност А,=0,039 Wm/2K;

Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини.;
Доставка и полагане пароизолационно фолио;
Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5см върху 
топлоизолацията;
Сваляне от покрив на строителни отпадъци и товарене в камион;
Извозване на строителни отпадъци на депо;
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Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 
0,52мм-БОРДОВЕ-околовръст, включително закрепване, уплътняване и др.;

- Доставка и монтаж на нови воронки;
Възстановяване на комини и въздухоотводи, очукване, консолидация, измазване с 
ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини и въздухоотводи. 
Боядисване в цвят по указание на проектанта.;

- Доставка, грундиране на основата и газопламъчно полагане на 2 пласта битумна 
хидроизолация APP+SBS дебелина не по-малка от Змм всеки, като горният пласт е 
с минерална посипка.;

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби.

3. Топлинно изолиране на под
- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 5= 5 см и с коеф. на 

топлопроводност А.=0,036 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) по Еркери и Дъна на Балкони;
Полагане на дълбокопрониквагц грунд преди монтаж на топлоизолационна система 
по еркери и дъна на балкони;

- Доставка и монтаж на водооткапвагц профил;
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
еркери и дъна на балкони;

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Основната цел на топлоизолацията е да се контролира потока или пренасянето 
на топлина през външните елементи на определена сграда и по този начин да се 
предотврати прекомерната загуба на топлина в студените сезони и натрупването на 
топлина при горещо време. Целостта на топлоизолацията следва да се поддържа от 
фундамента, по пода, стените и по ръбовете на покрива, образувайки непрекъсната 
защитна обвивка срещу преминаването на топлина.

Топло и влаго-изолацията трябва да включва еластична, влакнеста термична изолация 
от минерална вата, изработена в различни размери, така че да се вмества в 
пространствата между разпънките, напречните греди и наклонените покривни греди и 
се използва и като компонент от звукоизолиращите конструкции.

Изолацията с твърда пяна се изпълнява от устойчив на влага екструдиран полистирен и 
може да се използва при контакт със земната повърхност.

Изолацията по външните стени трябва да се предвиди от слой 5см EPS.

Ограждащите цокли се облицоват с пана от екструдиран полистирен. За тези стенни 
конструкции следва да се постигне максимална U-стойност 0.30 W/m2K.

Топлоизолацията по сградата /външни стени, покрив, тераси, прозорци и др./ се 
изпълняват, като се полагат следните топлоизолационни системи :



По всички външни стени - топлоизолационна с-ма EPS с плоскости от 
експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 50 мм, включваща лепилен слой, 
платна EPS, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, минерална мазилка и 
там където се изисква цвят боядисване с фасаген ;

Около прозорци и врати - топлоизол. с-ма EPS с плоскости от експандиран 
фасаден пенополистирол с дебелина 20 мм, включваща лепилен слой, платна EPS, 
армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, минерална мазилка, и където е 
посочено боядисване;

Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизилациони системи ;
По цокъл -  топлоизолация по проектен детайл с плоскости от експандиран 

пенополистирол с дебелина 50 мм, включваща лепилен слой, платна XPS, армираща 
мрежа,хастар от в.ц.мазилка.;

По покрив - топлоизолизолация с каменна ватас деб.ЮО мм/ или 150мм/ 
съгласно проекта.

- Изолацията по тераси трябва да бъде 5см XPS, а в скатния покрив трябва да бъде 
минерална, стъклена, рулонна вата 15см, с коефициент на топлопроводност по БДС EN 
13162 Х,о = 0,038 W/Mk , устойчивост при пожар А1 по БДС EN 13501-1, линейно 
съпротивление срещу въздушния поток г > 5 kPa s/m2

Топлоизолационните продукти /EPS/ отговарят на следните стандарти: БДС EN 
13163:2009

Топлоизолационните продукти /XPS/ отговарят на следните стандарти: БДС EN 
13164:2009

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва на следните стандарти: БДС EN 13 
499, БДС EN 998-1

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Трябва да се провери качеството на съществуващата основа. „Кух звук“ при почукване 
върху мазилката означава, че тя се е отлепила от стената и трябва да бъде отстранена. 
Ако мазилката е здраво свързала с основата, не е необходимо повърхностните 
пукнатини и неравности да се замазват.

Местата, навлажнени от повредени улуци и водосточни тръби на северни фасади могат 
да бъдат среда за образуване на плесен. След отстраняване на източника на влага, тези 
места трябва да се почистят с метална четка, а след това -  и да се обработят с разтвор.

Предварително е необходимо да се направи тест за носещата способност на стари 
бояджийски покрития. Повърхността се надрасква и отгоре се залепва парче строително 
тиксо, след което тя се отлепя с рязко дръпване. Ако покритието не се лющи и 
повърхността не е увредена, се приема, че сцеплението с основата е достатъчно добро.



Маслени бои и всички покрития с лошо сцепление трябва да се отстранят. Освен 
отстраняване на некачествената мазилка, издаваща „кух“ звук, се препоръчва да се 
свали мазилката около страниците на врати и прозорци, за да се положи полистирен с 
дебелина минимум 2 - 3  cm и да не се покриват изцяло рамките. Ако на тези места не се 
положи полистирен, се получава изстивана, в следствие на което се появява влага около 
вътрешната рамка на страницата.

Участъците, в които мазилката без носеща способност е свалена, трябва да се измажат с 
ремонтен разтвор. При страниците, където мазилката е била свалена, 
топлоизолационният материал ще бъде прикрепян непосредствено върху стената. 
Основата трябва да бъде добре почистена: първо се обезпрашава, а след това стените се 
измиват с вода под налягане. Особено старателно трябва да се почистят стари 
неизмазани тухлени зидове.

Измитите стени трябва да са напълно изсъхнали преди тяхната обработка да продължи.

Силно попиващи основи трябва да бъдат грундирани с дълбокопроникващ грунд. Тази 
обработка изравнява водопопиваемостта на основата, предотвратява прекадено бързото 
изсъхване на лепилния разтвор и създава условия за постигане на доброто сцепление. 
Грундът изсъхва за около 4 часа и основата е готова за последваща обработка.

При изпълнение на топлоизолация на сградата се коригира външния и вид. Плоскостите 
за топлинна изолация прикриват не само пукнатините на фасадата, но и деформации по 
време на изграждането. Неравности до 2 cm могат да бъдат изравнени с по-дебел слой 
от прикрепващия разтвор. При по-големи отклонения трябва да се предвиди използване 
на плоскости с различна дебелина.

Сцеплението на лепилния разтвор към подготвената основа се проверява, чрез 
залепване на парчета полистирен с размери 10x10 cm в няколко участъка и ръчното им 
нанасяне след 4 - 7  дни. Адхезията към основата се счита за задоволителна, когато се 
разрушава целостта на полистирена, без да се засяга лепилния слой или целостта на 
основата. За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се 
полага фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в 
лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява 
шпакловка. Предварително се шприцова с разтвор върху стената, след което се нанеся 
финалният слой шпакловка с дебелина 5 мм.

Трябва да се демонтират всички водосточни тръби, които ще пречат по време на 
монтиране на слоевете за топлоизолация, както и ламаринените первази на прозорците. 
Вместо водосточни тръби може да се използват временни полиетиленови заместители.
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Топлоизолациите ще се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и 
изискванията на фирмата доставчик/ производител.

При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. 
Топлоизолациите ще се изпълнят от квалифицирани работници. 
Топлоизолацията ще се изпълнява при подходящи температурни условия -  при 

температури не по ниски от +5°С.

Качеството и типа на всички материали за топлоизолациите, които се влагат в строежа, 
ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са 
придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали ще са от високо качество и ще се доставят със декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж и да са нови, без повреди и чисти.

Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на 
топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните 
стандартизационни документи:

-БДС 1663 1-87 - Материали и изделия топлоизолационни. 

XPS:
* Дебелина -  50 мм;

*Коефициент на топлопроводимост > 0,04W/m2K;

* Твърдост - < 15 кг/мЗ;

EPS:
* Дебелина -  50 мм;

*Коефициент на топлопроводимост > 0,04W/m2K; 

*Твърдост - < 15 кг/мЗ;

При изпълнение на топлоизолационните конструкции не се допускат:

о механични повреди на топлоизолационната конструкция 
о оформяне на краищата на изолацията без маншети или розетки 
о изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта, 
о празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой.
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Подвеждане на топлоизолацията - извършва се с конец и нивелир. На четирите края на 
всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват 
конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по 
цялата и площ. При необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в 
зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират 
подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Тук трябва да се отбележи, 
че работа с такива профили е възможна само когато фасадите на сградата са перфектно 
измазани и ще се лепи на гребен! Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както 
масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и 
се използва линейно -  точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи 
използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно! Тогава се прибягва до подвеждане с 
алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на 
производителя! Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути -  това е 
условие на което малко се обръща внимание, но всъщност е от изключително голямо 
значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особенно към EPS -  
плоскостите!

Нанасяне на лепилото по линейно -  точковия метод е да се намаже периферията на 
листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по 
площта му. Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. 
Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след 
залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на 
всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването 
им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата 
фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до 
друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи 
раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал.

Навлизане на лепило между фугите образува термо-мост по който влагата от 
атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на 
конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в 
термо-моста през зимата -  започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се 
компрометира и ефективността на топлоизолационната системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са 
слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска 
естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава 
през ъгъла на технологичния отвор. Когато фасадите са налепени се пристъпва към
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изкърпване на цокъла и прозорците с XPS. Обикновено прозорците се обръщат с 
листове с дебелина 2см. Цокъла на сградата се лепи с платна с дебелина равна на тези 
по самата фасада. При стоманобетонни елементи като колони, пояси и греди 
дебелината на XPS-a е съобразена с тази на съседните повърхности изолирани с EPS, 
така че да бъдат на едно ниво е тях. При преодоляване на голяма денивелация на 
стените се използват плоскости с различни дебелини за обиране на луфтовете. Така 
например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго.

Тук трябва да се обърне внимание, че платното обиращо луфта задължително се 
дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги 
дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината на 
ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от Юмм и тогава само 
се зарязва платното отзад с макетно ножче. Такъв сценарий не трябва да се допуска 
поради намаляване ефективността на системата. Това може да бъдат малки изключения 
само и единствено при стоманобетонни елементи с участъци не по-големи 0,5м2. При 
всички останали случай се кърти стената до постигане свободното преминаване на 
листа стиропор.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. 
Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с 
чука. Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази 
технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е 
задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди 
шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. Ако 
шапката на дюбела не се скрие напълно, на мястото ще се получи издатина, която не 
може да се оправи с шпакловката и ще развали визията на фасадата. Някой 
производители предлагат вече и капачки за дюбелите си, като предварително се изрязва 
леглото за шапката на дюбела в стиропора. При класическия метод след приключване 
на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите 
задължително се шпакловат.

Топлоизолационните плоскости се дюбелират различно в зависимост от натоварването 
на което са подложени. За препоръчване е да се използва системата 10бр/м2 -  по 5бр на 
лист, като разположението е шахматно - четири в ъглите и един в средата. Външните 
ъгли на сградите са подложени на по-големи натоварвания от вятър и в тях 
напрежението е по-високо. Те се подсилват допълнително с дюбели. По цялата 
височина на ръба на сградата в ширина 50-60см се разполагат шахматно допълнително 
по 2 дюбела на лист или по 4 на квадрат при плоскости 1000х500мм.

ФИКСИРАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛОСКОСТИ
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Долният ръб на плоскостите стъпва върху цокълни профили, прикрепени към стената с 
дюбели. Дюбелите трябва да са разположени най-много през 30 cm.

Лепилният разтвор се изсипва в предварително измереното количество хладка вода.

Разтворът трябва да се нанесе по периметъра на плоскостта под формата на ивица, 
широка 3-4 cm и на няколко топки в средарта с диаметър 8 cm, така че покритата с 
разтвор площ да бъде най-малко 40 % от повърхността на плоскостта.

При равни основи разтворът може да се нанесе с маламашка с дебелина на зъба до 10- 
12 mm. Плоскостите се фиксират плътно една до до друга, като се започне от цокълния 
профил и като се спазва разминаването на вертикалните сглобки. Фуги по-големи от 2 
mm и недобре уплътнени участъци трябва да се запълнят с полистирен или 
полиуретанова пяна. Пяната увеличава своя обем при употреба, затова трябва да се 
нанася повърхностно във фугите между плоскостите. Излишното количество пяна се 
отстранява с нож. Фугите не се запълват с циментов разтвор, за да се избегне 
образуването на термомостове.

Три дни след закрепянето на топлоизолационните плоскости цялата им повърхност 
трябва да се заглади с груба шкурка. Това е особено важно, ако полистиренът е бил 
изложен на действието на слънцето повече от две седмици и е пожълтял.

Ако основата е с недостатъчна носеща способност, плоскостите от експандиран 
полистирен трябва да се укрепят допълнително с дюбели и пирони. Главите на 
дюбелите не трябва да се показват над повърхността.

Местата на снаждане между топлоизолационните плоскости трябва да бъдат уплътнени 
около отвори за врати и прозорци, както и при ламаринени престилки по корнизи. В 
плоскостта се изрязва скосен улей с ширина минимум 5 mm, който се запълва с акрилен 
уплътнител. След нанасянето уплътнителят се заглажда с вода и подходящ инструмент.

За уплътняване на дилатационните фуги се използуват уплътнители от полиуретан или 
екструдиран полиетилен или готови профили. Ръбовете на дилатационната фуга могат 
да се оформят от цокълни профили, а уплътнителите да се фиксират с полиетиленово 
покритие. Ръбовете на профилите трябва да бъдат облепени временно със строително 
тиксо.

При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
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• 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 
работи.

• Изпълнението на детайлите в съответствие с 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.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АРМИРАНА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ОТ ФИБРОСТЪКЛО

Всички ъгли на отворите по фасадата, която ще бъде топлоизолирана, трябва да се 
подсилят допълнително с ленти от стъклофибърна мрежа, с размери не по-малки от 
35x20 cm, залепени под ъгъл спрямо отвора. Това предпазва от образуване на 
диагонални пукнатини в ъглите.

От ролката на мрежата се изрязват ивици със съответната дължина и се загъват.

Цокълът на сградата е най-уязвим на случайни удари, затова трябва допълнително да се 
обезопаси с мрежа от фибростъкло със застъпване поне 15 cm.

Ръбовете на сградата се предпазват от вградения преди мрежата ъглов профил от 
перфорирана алуминиева ламарина или PVC.

* Шпакловка с мрежа

Започва се отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на 
сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1 м по цялата височина на сградата. След това 
мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на 
покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато 
мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в повече 
се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 1 Осм от старото. 
Процедурата се повтаря.
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При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см с мрежата на 
съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на 
технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45° 
спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се 
полагат ПВЦ лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими 
водобрани по тераси и плотове на прозорци. След това се нанася втори слой шпакловка, 
с който трябва да бъде покрита изцяло мрежата. При полагането на този слой 
шпакловка повърхността трябва да се изравни и заглади. Общата дебелина на 
армираната шпакловка трябва да бъде 3 - 5  mm.

Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на 
фасадите. Проверките за равнинност е най-добре да се правят при косо греене на 
слънчевите лъчи върху фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата 
всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо. След 
шпакловките, тиксото и найлоните се махат и се дооформят вътрешните ъгли при 
необходимост. Веднага след това, всичко пак се завива отново и се пристъпва към 
грундиране и нанасяне на мазилката. Ако хартиеното тиксо се остави дълго време по 
дограмата, слънцето го изпича и махането му след това е трудно. При подобно 
премахване, дограмата може лесно да се надраска.

Технологичният срок за изсъхване на армираната шпакловка е 3-5 дни. През този 
период може с помощта на шкурка да се загладят следите от маламашката, а също така 
да се запълнят евентуалните дупки и наранявания.

Втвърдената и изсъхнала вече армирана шпакловка трябва да се обработи с грундирана 
боя, като се препоръчва да бъде в цвят, близък до цветовата гама на избраната 
декоративна мазилка.

* Грундиране

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Хубаво е грунда да се 
боядиса 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.

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. Само с метална се 
изпълнява минералната или мозаечна мазилка. Останалите фасадни мазилки се



обработват с пластмаса. 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.

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 трябва да се внимава 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.

Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и 
цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката.

Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана. Най-честите 
грешки се допускат при лепене на подпрозоречния плот след нанесена вече мазилка. 
Ако не се внимава, мазилката около плочите може да бъде изцапана с лепило и при 
последващите и корекции се получават наставки, стоящи като петна.

Същите проблеми се получават и при неправилно обработване на шпакловката. Ако 
равнината на фасадата е крива и по нея има неравности, получаването на петна също е 
гарантирано! Така например, ако има наличие на множество слягания с размери по- 
малки от тези на обработващия инструмент се получават необработени участъци в 
мазилката, определяни като петна.

Това се случва защото площта на инструмента е по-голяма от дупката над която 
минава. Плъзгайки се по равнината на основата, маламашката не докосва зърната на 
материала, защото те потъват надолу и не се получава желания контакт между 
инструмент, зърна и стена.
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Така слегналият участък не може да бъде обработен и структурата му става различна от 
тази около него. Друг визуален ефект се наблюдава, когато сляганията са по-големи от 
площта на обработващия инструмент. Тогава се образуват тъй наречените "гъби" по 
стената. Ефекта се наблюдава най-добре при косото греене на слънцето спрямо 
фасадата. В тези случай мазилката по фасадата се обработва и даже изглежда нормално, 
но когато така обработена стена се подложи на проверка, по нея се наблюдават 
множество сенки причинени от големите слягания на основата. Наличието или 
отсъствието на петна и сенки по мазилката говорят единствено за уменията и 
компетентността на бригадата изпълняваща топлоизолационна система.

Приемане на топлоизолационните работи:

На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на 
топлоизолациите:

о Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на първия пласт на 
изолацията.
о Скелета и армировката на топлоизолационните конструкции, 
о Защитния слой.
о 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 
работи.
■ Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, 
улами идр.)
■ Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции 
и защитното покритие от проектните решени
■ Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна 
конструкция.
■ Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция. 

Изпълнение на външна мазилка
Външната мазилка представлява пръскана мазилка, нанасяна в пластично състояние, 
така че да образува твърдо покритие на външните стени, както и на вътрешни стени по 
високия обем от към фоайетата и коридорите.

За извършване на СМР на височина се използват скелета.



Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител и 
бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през 
определени от строителя интервали.

При установена неизправност не се започва работа или работата се 
преустановява. Не се допуска тяхното използване, когато:

не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на 
производителя или на проекта, или не са укрепени към сградата или 
съоръжението;

имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи 
елементи;
разстоянието между под и стена на сградата или съоръжението е по- 
голяма от 0,2 м.

Подвижните скелета по време на работа се застопоряват с необходимото 
устройство срещу внезапни премествания. Не се допуска неговото преместване 
(придвижване), когато върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци 
и други, както и при неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен 
път и др.)

Външната мазилка се нанася на два пласта върху съответната шпаклована, 
топлоизолирана повърхност.

Повърхността на стените трябва да бъде конструктивно здрава и нейната повърхност 
трябва да бъде изчистена от прах, петна от машинни масла или други замърсители, 
които биха попречили на доброто поемане на химичния свързващ материал. Освен 
това, повърхността трябва да е грапава и достатъчно шуплеста, за да осигури добро 
механично свързване, след грундиране.

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. 
Повърхностите трябва да са равни и без дупки. При необходимост отделни неравни 
участъци от фасадата могат да се изпълнят с хастарна мазилка. Преди полагане на 
мазилката обработката на основата с грунд е задължителна. Нанасянето на мазилката 
може да започне минимум 24 часа след грундирането на основата. Подготовката на 
мазилката за нанасяне се състои в много доброто разбъркване с помощта на мистрия от 
неръждаема стомана. Ако е необходимо мазилката може да се разреди с вода, съгласно 
упътванията на производителя и се разбърква отново. Дебелината на нанасяне на 
материала се определя от мраморните зрънца, като се полага ръчно е маламашка.

При нанасянето положеният материал се изравнява при дебелина около 1,5 пъти 
от размера на камъчетата в мазилката. След около 10 мин. се доизглажда, като 
камъчетата се сбиват максимално плътно едно до друго /без шупли/ за получаване на
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желания краен ефект. Ако се налага, заглаждането се повтаря неколкократно след 
гореспоменатото време.

Препоръчва се при работа в една плоскост (стена) да се работи без прекъсване. 
При прекратяване на работа да не се оставят недовършени повърхности.

Преди започване на грундирането и полагането на мазилката е препоръчително 
да се покрият частите, които няма да се измазват. Да не се полага при директно 
слънчево греене. Минималната температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска 
от + 5°С и по-висока от + 30°С. Да не се нанася при валежи или предстоящи такива или 
при директно слънчево греене и силен вятър.

Контролът по приемането и полагането на циментовите смеси на строителната 
площадка ще се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при 
доставяне на бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; контрол 
върху отделните процеси по време на полагането и обработката на мазилката.

По време на изпълнението ще се следи за това повърхностите да бъдат гладки, с 
добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или др. замърсявания и 
без следи от обработващите инструменти. Върху мазилката не трябва да има пукнатини, 
шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти.

Приемането на всички видове мазилки се извършва преди изпълнението на 
шпакловъчните и и облицовъчни работи с акт. Обр. 12 в съответствие с разпоредбите на 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Според начина на изпълнението им и влаганите материали биват:

- прости (еднопластови);

- обикновени (двупластови гладки варо-циментови мазилки -  теранови, 
пръскана, влачена, каменоподобно и др.) Наричат ги още „декоративни”.

Простата мазилка почти не се прилага като външна освен при калкани и стени. 
Най - голямо приложение намират специалните мазилки, в разтворите на които 
свързващото вещество е цимент или гасена вар, а добавъчните материали са пясък, 
мозаични камъчета, мраморен прах, слюда и оцветители. Боите за оцветяване трябва да 
са светло -  и алкалоустойчиви. Използва се бял цимент във всички случаи, когато не 
правим сива мазилка. За външните мазилки е необходимо скеле, което трябва да е 
здраво и удобно за работа.

Технология на изпълнение на външна мазилка
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Изпълнението на външни мазилки изисква добра организация на работното 
място и съответната подготовка на повърхностите, които ще се измазват.

Подготовката за измазване обхваща, почистване на стените, премахване на 
евентуални издатини и попълване на вдлъбнатините с циментов разтвор. Ако 
издатините са по-големи, се попълват два или три пъти. При равни фуги на зидарията 
те се изтъргват, за да се свърже по-добре мазилката с тухлите.

Стоманобетоновите стени се почистват с телени четки, длета или пясъкоструен 
апарат. През лятото, преди да се положи основният пласт, стените трябва да се 
напръскат с вода. Стоманобетонните стени се шприцоват с циментов р-р. Следи се 
шприцът да не пресъхне особено в горещото време.

Отвесирането и хоризонтирането е много важно. От него зависи каква ще бъде 
дебелината на мазилката. Отвесирането трябва да се извършва с по-тежък отвее, защото 
височината на фасадите е по-голяма от тази на вътрешните стени. При нивелирането се 
определят местата на марките и на водещите ивици. Марките могат да се заменят и с 
инвентарни метални скоби. Поставянето им започва с набиване на няколко гвоздея един 
над друг в една линия на 30-40 см. от горния ръб на стената и на същото р-е от 
вертикалния ръб. Те се оставят да стърчат толкова, колкото ще бъде дебелината на 
мазилката. С отвее или с мастар и либела се подравняват главите на всички гвоздеи и 
до тях се набиват инвентарни скоби. Те се подравняват с гвоздеите, а изтеглените след 
това водещи ивици се изравняват със скобите. След това се опъва канап, разстоянието 
м/у двата вертикални ръба се разделя така, че водещите ивици да бъдат през около 1,5м. 
Всички тези операции се извършват след монтажа на скелето.

П о д г о т в я н е  с т е н и т е  з а  и з м а з в а н е .  Н а п р а в а  н а  в ъ н ш н и  с к е л е т а .

Външна гладка варо-циментова мазилка.

Изпълнява се за по-малки и второстепенни сгради. Разтворът е обикновено варо- 
циментов в съотношение 5:1:18 или 1:1:6 (M2,5), а цокъла на сградата циментов р-р 1:3 
и 1:4. Мазилката е двупластова.

Външна пръскана варо-циментова мазилка

Тази мазилка е трипластова. Основата и се прави от гладка варо-циментова 
мазилка в два пласта. Третият (покривният) се напръсква с помощта на метличка, четка 
или мазаческа машина. Неговата дебелина зависи от материалите, които се влагат в 
разтвора, както и от желания ефект. Дебелината на пласта при по-ситно напръскване е 
2-Змм., но могат да се вложат и по-едри добавъчни материали, при което покривният 
пласт достига дебелина 5-10 мм.

Твърде голямо е разнообразието на повърхностния слой на тази мазилка. То се 
определя от вложените материали и от различните начини на изпълнение.

Външна влачена варо-циментова мазилка
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Повърхностният пласт на тази мазилка се обработва по различни начини и с 
различни инструменти. Най-често тази обработка се състои в набраздяване. За тази цел 
се използват телени четки, стоманени гребени, набраздени цикли и валяци. Браздите 
могат да се изтеглят хоризонтално, вертикално, наклонено или вълнообразно. Техните 
профили са различни : закръглени, правоъгълни, произволно вълнообразни и т.н.

Влачената мазилка се изпълнява от варо-циментов разтвор, като сместа за най- 
горния пласт се поставя по дребни или по-едри камъчета в зависимост от желания 
декоративен ефект.Разтворът може да се оцвети с устойчиви минерални бои.

Подготвителните работи и полагането на основния и лицевия пласт на 
мазилката е както при обикновена вари-циментова мазилка.

Благородна (теранова) външна мазилка

Терановата мазилка е една от най-често прилаганите декоративни мазилки. Тя е 
трипластова. На специална обработка се подлага само най-горния пласт.

Основните материали от които се приготвя терановата мазилка са бял цимент, 
вар, чист кварцов пясък, мраморни камъчета, мраморен прах, слюда и минерални бои. 
За получаване на добър декоративен ефект понякога се поставя и счукано стъкло. 
Необходимите за изпълнението на мазилката смеси могат да се получат (приготвят) на 
самия обект или да се доставят в готов вид и на място само да се забъркат с вода.

Мазилка ,, Ру стика”

Като външна мазилка е подходяща както за цокъл на сградата, така и за стените 
над него. След завършване на всички подготвителни работи, се полага хастарът от варо- 
циментов р-р както при другите външни мазилки. Вторият пласт може да се изпълни 
като гладка, пръскана, влачена или теранова мазилка, разделена на ивици от фуги с 
различна широчина. Фугите може да се оформят с рендосани летвички, които се 
наковават в/у хастара или да се изтегли с шаблон с най-различни профили. При по- 
дълбоки и сложни профили в зидарията предварително се оформят легла. Обикновено 
профилите се изтеглят поединично, но когато разстоянието м/у тях е до 50 см., могат да 
се изтеглят и два профила едновременно.

Приемане и измерване на мазилките

Мазилките се приемат в съответствие с изискванията на Правилника за 
извършване и приемане на СМР. Не се приемат мазилки, по които има подкожушвания, 
издувания, груби грапавини и неизмазани части и пукнатини.

Повърхностният пласт на декоративните мазилки се снажда само по линиите на 
архитектурните елементи и членението на фасадата.

Повърхността на измазаните помещения и фасади трябва да имат развомерна 
наситеност на цвета.
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М а з и л к а т а  т р я б в а  д а  и м а  д о б р о  с ц е п л е н и е  с  п о в ъ р х н о с т т а ,  в/у  к о я т о  е  н а н е с е н .

Тя се измерва и пресмята в квадратен метър измазана площ според височината и 
дължината на повърхностите, подложени на измазване. Мазилката по свободно стоящи 
колони, по пиластри, по комини и др. се мери, като се изхожда от зидарските размери 
на измерваната повърхност. При измазване на корнизи се пресмята разгънатата ширина 
на профила и най-голямата му дължина преди измазването. При мазилка по наклонени 
повърхности се измерва действително измазаната площ, изчислена по зидарските 
мерки.

Мазилката по греди се мери по неизмазаната им площ. Мазилката над цокли, 
ламперии, облицовки и др., се мерят по горния ръб на цикъла (ламперията, 
облицовката) до тавана.

Мазилката по таваните се пресмята на разстоянията м/у неизмазаните стени на 
помещението. Мазилката по сводове се мери в зависимост от стрелката на свода. При 
стрелка по-малка от 1/6, тя се мери като мазилка на обикновени тавани, а при по-голяма 
стрелка, долната повърхнина на свода се разгъва. Мазилката по касетирани тавани при 
полета до 1,5 кв.м. включва цялата измерена площ на таваните и гредите. Когато 
площта на отделните касети е по-голяма от 1,5 кв.м., таваните се смятат за касетирани.

Мазилката по рабицовата мрежа се пресмята на кв.м. действително покрита 
площ по зидарските размери.

Отворите на врати и прозоци до 2 кв.м. зидарски размери се спадат, независима дали 
страните са измазани или не. Неизмазаните страници се мерят само при отвори със 
зидарска площ над 2 кв.м.

Актове и протоколи при започване и завършване на мазилките и шпакловките

Ако по стени и тавани има монтирана рабицова мрежа или камъш, преди 
започване на мазилките се прави Акт обр.12 за скрити работи.

При завършване на мазилките и шпакловките и преди започване на 
бояджийските работи и облицовките също се прави Акт обр. 12 за скрити работи.

Отстраняване на дефекти.

Най-често срещаните дефекти по мазилки са: пукнатини, подкожушване, 
издувания, груби грапавини и неизмазани части.

- пукнатините -  отстраняват се с мазилки или шпакловки;

- подкожушване -  накожушената част се очуква и се измазва наново;

- издувания и груби грапавини -  те се изравняват и мазилката се оправя с 
мазилка или с шпакловка.

- неизмазани части -  измазват се.
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Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на мазилки и 
шпакловки.

При изпълнението на мазилките трябва да се спазват известни правила и норми, 
за да осигури пълна безопасност на труда. Преди започване на работа всеки работник се 
инструктира по техника на безопасността от техническия ръководител на обекта или от 
специално определен инструктор.

Необходимо е всеки работник да провери предварително изправността на 
инструментите, които ще използва.

Не се разрешава да се започва работа при неизправно скеле. Задължително е 
укрепването му надлъжно и напречно. Работните му площадки се почистват 
своевременно от строителни отпадъци. Скелетата, люлките и платформите трябва да 
имат равни, плътни подове с разстояние м/у съставните им елементи, не по-големи ат 
10 мм. Подовите дъски или платна не трябва да се разместват, повдигат или обръщат 
при натоварване. Скелето се приема задължително от бригадира и техн. ръководител на 
обекта. Ако се установи неизправност работата се преустановява до отстраняване на 
пропуските. Забранява се да се извършват строителни работи по една вертикала в два 
етажа без да има м/у тях стабилна защитна козирка. Когато няколко звена работят 
едновременно, те не трябва да се разполагат едно над друго в/у скелето.

При измазване на тавани е необходимо да се работи със защитни очила. 
Работните помещения трябва да са осветени и добре проветрени.

Машините за приготвяне, транспорт и полагане на р-ри трябва да са в пълна 
изправност. Извършва се пробно пускане на разтворпомпата. Предпазните и устройства 
трябва да са в изправност.

При работа с р-ри съдържащи натриев алуминат, работниците трябва да носят 
очила, гумени ръкавици, гумени ботуши и престилки.

Материали за изпълнение на външни и вътрешни топлоизолации по стени. Технология 
на изпълнението им.

Материали

Видовете топлоизолационни материали са:

• Според коефициента на топлопроводимост, топлоизолационни и 
конструктивно топлоизолационни.
• Според плътността им: леки, среднотежки и тежки.
• Според произхода им: неорганични и органични.
• Според структората им: поресто-влакнести, поресто-зърнести, порести и 
конгломератни.
• Според относителното им смачкване: твърди, полутвърди и меки.

У нас в строителството се използват следните топлоизолационни материали:



С неорганичен произход: минерални и стъклени вати и изделия от тях,
стъклопакети, топлоотразяващо и слънцезащитно стъкло, леки и клетъчни (пено- и 
газо-) бетонни, азбест, кизелгур (диатомид), перлит и др.

От органичен произход: дървесновлакнести плочи, хераклит, коркови плочи и 
др.

Полимерни материали: пенополистирол (стиропор), фенопенопласт (термофен), 
пенополивинилхлорид, полиполиуретан (произвежда се с различна твърдост: меки- 
дунапрен и твърд) с отопласти и др.

Съставът и начинът на приготвяне на топлоизолационните смеси, разтвори и др. 
се установява лабораторно в съответствие с указанията в проекта.

ХИДРОИЗАЦИОННИ РАБОТИ

Ще се гарантира непрекъснатостта на хидроизолационната вана около монтажни и 
експлоатационни отвори за инсталации и инсталационни връзки по покривната плоча.

Температурата на въздуха при хидроизолационните работи да не е по-ниска от плюс 5 
градуса по Целзий.

Материалите, предназначени за изпълнение на хидроизолации ще отговарят на 
изискванията на съответните стандартизационни документи /БДС, БДС-EN/.

Не се допуска употребата на материали, без свидетелство за качество и технология за

приложението им.

Годността на влаганите материали се доказва със свидетелство за качество от 
производителя. В случаите, когато такова липсва, проверка на качествата им да се 
доказва от акредитирана лаборатория.

Преди полагането на хидроизолация е необходима подготовка на повърхността, която 
включва:

- почистване от мазнини, прах, варовикови отлагания и др.;
- дупките и обрушените участъци трябва да бъдат запълнени;
- стърчащите арматурни железа се отрязват минимум на дълбочина 2-Зсм в бетона 
преди запълването им с готова водоустойчива суха замазка.

При изпълнението на хидроизолационните работи ще се спазват системните 
изисквания на производителя на системите/материалите.
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Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва ще има якостта, предписана в 
изискванията на производителя на материала.

При хидроизолации от битумни материали се допускат следните отклонения от 
проекта:

- неравности в повърхността на циментовата замазка -  не по- големи от 3 мм.
- в дебелината на циментовата замазка: ±3 мм.
- при наклон на основата до 2%: ± 0,5%
- в ширината на фугите в циментовата замазка: ± 3 мм.
- в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд): ±0.5мм.

Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и 
дълбочина или височина по-голяма от 2 мм.

Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.

Не се допуска полагане на непочистени от минерална посипка и полиетиленово фолио 
мушами.

Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини и пробиви в 
залепеният излоационен пласт.

Изисквания към материалите:

Хидроизолационна мембрана произведена от дестилиран битум, модифициран със 
SBS и полиолефини.

Първи пласт- хидроизолационна мембрана ще бъде подсилена с композитна 
армирировка от негниещ нетъкан полиестер, стабилизиран със стъклени влакна.

Завършващ пласт- горната повърхност на хидроизолационна мембрана е покрита с лека 
защита от минерални шисти, положени чрез напръскване и горещо пресоване, с 
изключение на надлъжните лентите за застъпване.

Температура, до която запазва устойчивост на 
размерите / UNI 8202/

> 110С

Армировка Композитна: полиестер, стабилизиран 
със стъклени нишки
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Огъваемост при ниски температури EN 1109 - 20 С

Водонепропускливост / UNI 8202/ абсолютна

Сила на опън EN 12311-1 N/5cm N/5cm

450/350 450/350

Якост на скъсване на снадките EN 12317-1 500 N/5 cm или скъсване извън 
снадките

Удължение до скъсване EN 12311-1 45/45% 45/45 %

Устойчивост на скъсване EN 12310 -  1 150/150 150/150

Устойчивост на пробив върху циментова 
основа (статично/динамично) UNI8202

PS4/PD4 PS4/PD4

Дименсионна устойчивост при високи 
температури EN 1107-1

-0,25/ + 0,10%

ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

Циментовата замазка ще се изпълнява съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Циментовите замазки ще се изпълнят от квалифицирани работници.

Циментовата замазка ще се изпълни с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 20.

Циментовите замазки ще се полагат върху стоманобетонни подове, когато са набрали 
якост и изсъхнали.

Армираната циментова замазка ще е с минимум дебелина 40 мм.

Циментовата замазка ще се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след 
като са подравнени и гладки. При необходимост ще се предвиди междинен залепващ 
слой /шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Няма да се изпълнението 
на замазка върху замръзнала основа.

При изпълнение на циментовите замазки ще се осигури максимална гладкост и 
хоризонталност на изпълнението. При необходимост, под паркетни настилки 
повърхността да се заравни със саморазливна настилка.

Циментовите замазки ще се изпълняват при температура над 5 °С.
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Н е  с е  д о п у с к а  р а з л и к а  в  н и в а т а  м е ж д у  о т д е л н и т е  п о м е щ е н и я .

НАСТИЛКИ

Настилките ще се изпълнят от квалифицирани работници.
Основният пласт трябва ще бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други 
замърсявания, както и няма да е замръзнал. Той ще е равен, хоризонтален, без локални 
повреди.
При полагане на подови настилки на разтвор на циментова основа, основата се 
навлажнява.
Настилки с материали на циментова основа, ще се изпълняват при температура над 5°С. 
Не се допуска движение върху настилките преди набиране на якост. Не се допуска 
разлика в нивата между отделните помещения.
Подова настилка от теракот
Настилката от теракот ще се изпълни съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на 
производителя.
Плочите от теракот, лепилото и пълнителя за фуги ще се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Плочите трябва ще бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви 
размери и без изкривявания.
Фугите ще се запълнят с подходящ пълнител. След втвърдяване на пълнителя 
повърхността се почиства и покрива.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Всички стени и тавани - фоайетата и стълбищните клетки са с латексова боя, върху 
гипсова мазилка и финна шпакловка..

На обекта ще се изпълняват вътрешни бояджийски работи с латексови бои.

Материали
Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване ще 
отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:
БДС 608-81 - Безир ленен
БДС 2421-78 - Пигменти неорганични. Червена железооксидна 
БДС 2701-81 - Кит маслен за черни метали МН-001 
БДС 2754-77 - Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002 
БДС 3799-77 - Пигменти неорганични. Черна железооксидна 
БДС 11175-76 - Бои минерални. Жълта желязооксидна 
БДС 14141-77 - Покрития лаковобояджийски.
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БДС EN 13300:2004; БДС EN 13300:2004/ Бои и лакове във водна фаза за вътрешни 
стени и тавани. Класификация
БДС EN 1062-2001 Бои и лакове.
При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго 
съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в 
лицензирани лаборатории.
Изпълнение на бояджийските работи
При изпълнение на бояджийските работи, видът и цветът на боите за различните 
основи и помещения ще се определят от проектната документация, а ако цветовете не 
са определени ще се избират от възложителя по представен от изпълнителя каталог на 
цветовете, съобразно предвидената цена. Ще се спазва следната последователност на 
технологичните операции:

• Замерване влажността на основата -  не-повече от 70%

• Нанасяне на грунд -  латексов или дълбоко проникващ в зависимост от основата 
по тавани

• Нанасяне първи пласт латекс

• Контролно маджуниране и шлайфане

• Нанасяне на грунд -  латексов или дълбоко проникващ в зависимост от основата 
по стени

• Нанасяне втори пласт латекс

• Нанасяне втори пласт латекс по стени
Бояджийски работи няма да се извършват, ако не могат да се осигурат условия, 
съгласно чл.8 от Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, 
бояджийски и тапетни работи. Полагането на воднодисперсни бояджийските разтвори 
се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко +8°С, 
измерена на 0,5 м от пода. При по-ниски от посочените температури няма да се 
допуска изпълнение на бояджийски работи.
Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и 
замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до 
местополагането им; направа на работно скеле до 4 ш височина.

Подготовката на основата включва изкърпването и и грундиране е разредена боя, ако 
няма предвиден за целта грунд. След грундирането се правят поправки на 
шпакловката или прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на подготвяните 
за боядисване повърхности.

Подготовката и изпълнението на бояджийските работи се извършва при изключено 
напрежение.
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Приемане на бояджийските работи от техническия ръководител
Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателното изсъхване 
на боите и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни 
и полимерни лакове и бои.
Приемането на боядисаните дървени повърхности се извършва не по-рано от 10 дни 
след нанасяне на последния пласт боя или лак.
Бояджийските работи при приемането ще отговарят на следните изисквания:
Повърхностите, боядисани с вододисперсни бояджийски състави, трябва да бъдат с 
еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.
Няма да се допускат:
Петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести 
пукнатини,пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от 
общия фон.
Повърхностите, боядисани с блажни състави, ще имат еднакъв вид на повърхността 
(гланцова или матова). Няма да се допуска долният пласт да прозира, а също 
наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от 
боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии 
и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 
мм.
Бордюрите и фризовете ще имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат 
видими фуги.

Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности ще бъдат 
разположение равномерно, според изискванията на проекта.
Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. ще имат еднороденрисунък. Не се 
допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии.Допуска се застъпване при 
съединяване на ивиците (при обработка с валяк и др.) до 0,5м.
След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се изчаква 
изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка.

Т7

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.

Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се 
движет по монтирани прозоречн икаси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

ОХРАНА НА ОБЕКТА:
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С оглед нормалното и безпроблемно протичане на строително - монтажните 
работи на обекта и с цел избягване на проблеми, произтичащи от неправомерни 
посегателства върху строителните материали и техниката, е която се извършва 
строителството, ще осигурим надеждна физическа охрана на строителната площадка, 
както и на обслужващото я временно селище, където ще се съхраняват строителните 
продукти и материали, необходими за изграждането на обекта.

За да осигурим квалифицирана и надеждна охранявана на строителната 
площадка, временното селище и бази, в случай че бъдем избрани за изпълнител на 
обекта ще възложим охраната на лицензирана фирма, регистрирана съгласно Закона за 
частната охранителна дейност и ползваща се с добро име и авторитет в сферата на 
охранителната дейност.

Всички продукти и материали, необходими за изпълнението на възложените дейности 
ще се съхраняват във временното селище, стига това да не пречи на строителния 
процес.

Предвиждаме връзката с Възложителя да се осъществява от ръководителя на обекта.В 
случаи на негово отсъствие това да се изпълнява от помощник ръководител на обекта. 
Ръководителя на обекта разпределя ежеседмично изпълнението на СМР на преките 
технически ръководители на звената участващитре в строителството. Технически 
ръководители ежедневно ще отчитат количеството изпълнено СМР на повереното им 
звено пред ръководителя на обекта и ще докладват за изпълнението им в срок спрямо 
одобреният линеен график.

На ежеседмични събрания с Възложителя и представители от жилищния блок 
ще се обсъждат предстоящите СМР за изпълнения. На специализирани места и във 
всеки вход за да бъдат информирани всички живущи в сградата ще се поставят 
информационни листове за текущите СМР и предстоящите за изпълнение. Ще бъдат 
монтирани указателни табели за преминаване около сградата с цел да не бъдат 
допуснати злополуки. Проектантския екип ще изпълнява постоянен авторски надзор и 
ще следи за стриктното изпълнение на СМР описани в работния проект. Ежедневното 
изпълнение на СМР ще се контролира както от прекия технически ръководител на 
звената, така и от ръководителя на обекта и отговорника по качеството.

Начина на изпълнение на видовете СМР сме описали по горе в настоящето 
техническо предложение.

В случай, че възникнат СМР непредвидени в съпътсващите дейности по 
описаните мерки по горе те ще бъде изпълнени качествено и в срок съгласно 
действащите стандарти в РБългария спазвайки всички правила по ЗБУТ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
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За всеки вид работа, свързан с опасностите установени с оценка на риска, 
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на строителството ще изисква от 
изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка 
инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката, в работното 
помещение, а също ще се дава и на натовареното лице срещу подпис. Същите се 
актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

СМР се извършва от работници, които са обучени и инструктирани по пожарна 
и аварийна безопасност, за ползването на лични предпазни средства, за здравословните 
и безопасни условия на труд, за вида труд който полагат. Работниците да отговарят за 
изискванията за квалификация и възраст според труда, който изпълняват.

Инструктаж се извършва на основата на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за 
инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана. Същият бива 5 вида: начален , встъпителен на работното 
място, периодичен, ежедневен и извънреден.

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:

■ Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят и 
изпълняват съответните трудови процеси.

■ Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за 
извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на 
строителни машини и инструменти;

■ Изисквания за изпълняване на Инструкциите по безопасност и здраве:

■ Преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване 
на работата;

■ За използване на съответните строителни машини и другото работно 
оборудване;

■ При извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично 
оборудване и инсталации;

* Средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими
за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;

■ Други изисквания свързани с конкретните условия за работа;

■ Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки 
за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите при злополука и др.

■ Схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и на 
местата за поставяне на сигналите подавани с ръка и на словесните съобщения, които 
при необходимост се подават при работа;
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П р о в е р к а т а  н а  е ф е к т и в н о с т т а  н а  м ъ л н и е з а щ и т а т а  в  с л у ч а й ,  ч е  т а к а в а  с е

изисква;

Организационен план за преодоляване на опасностите по етапи

Подробна организация на труда по етапи се прави от КБЗ и другите отговорни 
лица на място в зависимост от конкретните условия.

При всички етапи да се спазват условията за безопасна работа.

Предоставена е от Възложителя скица на площадката с нанесени комуникации.

Ако има такива, се изместват по указания на експлоатационните предприятия.

Монтира се предпазна ограда със светлоотразителна лента върху колчета или 
друго подходящо, поставят се предупредителните табели и се уведомяват работниците 
за започване на строежа и че при нужда ще бъдат помолени да освобождават едни или 
други охранявани зони от присъствие на хора.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 
климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, 
гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото 
осветление и др.).

МЕРКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ 
И ЗДРАВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ:

Мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии

• сигурно и стабилно подпиране на огради, и др., отговарящо на 
натоварването на вятър или други възможно възникнали товари;

• редовно преглеждане на механизмите на строителната механизация и 
своевременната подмяна на износените части и механизми;

• използване на звукова сигнализация, когато това е необходимо;

• провеждане на инструктаж на всички работници за безопасно изпълнение 
на отделните видове работи за всеки етап съгласно Нормативната уредба 
за инструктаж;
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• задължително използване на защитни средства - каски, ръкавици , 
непробиваеми обувки и др.подходящо работно облекло и обувки и др.;

• да се използват само обезопасени и паспортизирани машини и
инструменти.

• В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по 
подходящ начин.

• Извършването на СМР преустановява при неблагоприятни условия.

• Подходните и пешеходните пътища и работните места на територията на
строителната площадка се почистват непрекъснато

• Всички инсталации и съоръжения подлежат на периодичен 
контрол и поддръжка

Да се спазва Наредба 3/16.08.20Юг. за временна организация на движението по време 
на строителство.

• Всички самоходни строителни машини да се движат с безопасна скорост 
по работната площадка и временните пътища.

• Спазват се всички наредби и изисквания за безопасни и здравословни 
условия на труд. Съгласно чл. 15 от Наредба №2 за МИЗБУТИСМР преди 
започване работа и до завършване на строежа Строителят е длъжен да 
извършва оценка на риска .

• При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба2, като 
за целта на необходимите места се поставят указателни знаци от 
Приложение №2-6 на Наредба №4 от 1995 г. за знаците и сигналите.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 
определено от него лице незабавно взема следните мерки:

• по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

• в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява 
съответните органи на ПАБ;

• прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните 
застрашени участъци от сградата или съоръжението;

• изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

• в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат 
изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за 
действията за защитата им;

• предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и 
напускане на работните места;
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• организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване 
на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

• разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 
борбата срещу пожара или аварията;

• поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

• не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 
опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините 
за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или 
разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното 
обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Строителят съгласувано е органите на Държавна агенция „Гражданска защита" и 
Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност"(както и съобразявайки се с 
наличните такива в действащото предприятие), организира разработването и 
утвърждаването на:

• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари

• План за предотвратяване и ликвидиране на аварии

• План за евакуация на работещите намиращите се на строителната 
площадка;

С горните планове да се запознаят всички лица, допускани на строителната площадка;

За всеки етап от строителството задължително се изготвя оценка на риска.

Инструкция за безопасност на работа с строителни машини.

• Абсолютно се ЗАБРАНЯВА употребата на алкохол по време на работа.

• При демонтаж на гуми на строителни машини най-напред да се изпусне въздуха на 
гумите.

• Да не се работи с машини, които имат неизправни спирачки и сигнални системи.

• В кабината да не се допускат външни лица.

• Обслужването и ремонта да се извършват при изгасени двигатели.

• Качването и слизането от машината през време на движение е абсолютно 
ЗАБРАНЕНО.
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• ЗАБРАНЯВА се използването на товарачни машини за теглене на други машини на 
буксир.

• При механично товарене на превозни средства, водачите на МПС са длъжни да 
слизат.

• Да не се допускат на работа компресори с неизправни манометри и баланси.

• При работа с ел. агрегати следва да бъдат заземени същите, осигурена скара и всички 
превключватели и тоководещи части - изолирани.

• Всички машини да са пожарообезопасени и с изправни пожарогасители.

• ЗАБРАНЯВА се работата на стрелковите кранове, автотоварачните и други машини 
и механизми непосредствено под проводници на електропроводни линии. За целта на 
съответни места да се поставят предупредителни знаци и надписи.

• ръчните инструменти да са със здрави дръжки, изработени от твърда дървесина, без 
пукнатини и да са добре шлайфани;

• при повреждане на ръчните инструменти, да се подменят с нови или бъдат 
ремонтирани във вид годен за работа;

• при преместване за монтаж на съоръжението, задължително да работят по двама 
души;

• при подхождане за зареждане със смес, между машината и автомобила не трябва да 
се намират работници;

• при лоша видимост -- изпарения, мъгла, валежи, слабо осветление или други 
причини - машинистът води машината при максимално безопасна скорост;

• когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за 
произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем;

• не се разрешава, бункера или платформата на машината да се ползва за 
транспортиране на хора, инструменти или материали.

Доставка на материали, извозване на отпадъци и др., и друг достъп до обекта 
ще се осъществява по означени трасета на територията на строителния обект.

• Строителни продукти, оборудване и др. се транспортират и складират в съответствие 
с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

• Транспортирането на отпадъци и материали трябва да се извършва при спазване на 
изискванията на съответните стандартизационни документи за всеки вид материал.

• Складиране - Не се допускат устройване на обектни складове за строителни 
продукти и на производствени бази, както и извършване на СМР в охранителната зона
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на електропроводи, газопроводи и други продуктопроводи; поставяне и складиране на 
кофражни платна и елементи, на армировка и др. на стълбищни площадки, наклонени 
плоскости, на места за преминаване и на проходи, както и в непосредствена близост до 
непокрити отвори и до външните контури на сгради и съоръжения; вертикално и 
хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи при неблагоприятни 
климатични условия и скорост на вятъра, по-голяма от 10 м/сек.

• Всеки работник трябва да бъде запознат с рисковете, ако работата с тежести не се 
извършва правилно.

Товарът, в съчетания с извършваните заедно с него движения, предизвиква увреждане 
на здравето основно на гърба.

Пренасяният товар също може да причини злополуки поради:
Падане или събаряне вследствие недобро складиране или подреждане, неправилна 

манипулация и др.;

Изпускане или хвърляне на пренасяния товар вследствие прекомерно тегло на товара;

Нараняване от пренасяния товар вследствие опасни места и елементи от него, опасно 
съдържание, неизползване на лични предпазни средства, не използване на помощни 
средства;

Товаро разтоварни работи

При работа с автомобили и ремаркета трябва да се спазват изискванията на Правилника 
по техническа безопасност в автомобилния транспорт.

Товаренето и разтоварването на автомобила трябва да става при изгасен двигател и 
натегната ръчна спирачка.

Забранява се на шофьора и други лица да бъдат в кабината на автомобила, когато се 
товари и разтоварва механизирано.

Забранява се на шофьора и други лица да бъдат в каросерията на автомобила, когато 
той се товари от бункер, с багер или грайфер, или транспортна лента.

При разтоварването на автомобила с грайфер, работникът трябва да се намира на 
разстояние, не по-малко от 2,0 т от работещия грайфер.

Товарите, превозвани с автомобили и ремаркета, трябва да бъдат сигурно укрепени 
съгласно действащите инструкции за укрепването.

При подреждане на товарите трябва да се спазват нормите за допустимите товарни 
габарити. В случаите, когато товарите излизат над бордовете на автомобилите и 
ремаркетата, те трябва да се обвържат и притегнат към каросерията с конопени въжета, 
с мрежи или със специално предназначени за целта приспособления.
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Забранява се употребата на самостоятелни стоманени въжета и тел.

При извършването на товаро -  разтоварни работи с автомобили, намиращи се на 
наклонен терен, трябва да се вземат допълнителни мерки за осигуряване стабилността и 
застопоряването на автомобила, с които да бъдат изключени възможностите за 
самопредвижването му.

Товаро -  разтоварни работи с автомобили и ремаркета върху хлъзгав и наклонен терен 
трябва да се избягват.

Забранява се натоварването на автомобила и ремаркетата извън допустимите норми.

За товарене на товари, намиращи се на ниво, различно от това на платформата на 
автомобила и ремаркето, трябва да се използват преносими или стационарни рампи или 
греди, които сигурно да се закрепват на платформите.

Изваждането на клемите да става по безопасен начин, като работникът се намира извън 
обсега на товара.

Забранява се стоенето на работници върху товарите при транспортирането им.

Разстоянието между два съседни установени за разтоварване автомобила трябва да бъде 
минимум 5,Ом.

Товаренето и разтоварването на автомобили и ремаркета с избухливи товари, лесно 
възпламеняващи се течности и сгъстени и втечнени газове трябва да се извършват при 
спазване на изискванията на правилниците и инструкциите за безопасна работа с тези 
товари.

За осветление може да се използват джобни или ръчни акумулаторни електрически 
фенерчета.

При отваряне и затваряне на задния и страничните капаци работникът трябва да стои в 
страни от тях. Ключалките трябва добре да се затварят и да се осигуряват срещу 
самопроизволно отключване.

Шофьорът е длъжен да наблюдава положението и обвързването (укрепването) на 
товара по време на транспортирането му.

Преди да потегли с натоварения автомобил, шофьорът е длъжен да провери дали товаро 
-  разтоварните работници са слезли от автомобила.

Натоварените автомобили тръгват само след даден сигнал от бригадира на 
товараческата бригада. При автомобилен транспортен влак от ремаркета, сигнал за 
тръгване има право да дава само бригадирът,след получаване на сигнал от прикачвана 
на ремаркетата или колесарите.
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Забранява се стоенето на работници пред и зад автомобила по време на маневрирането 
му на товаро -  разтоварния пункт.

Товаро -  разтоварни работи на автомобили -  самосвали се разрешават само след като 
водачът е убеден в изправността на хидравличната им система.

При работа с автокран или автомобил с допълнително монтиран на него кран 
работникът -  прикачван трябва да заема безопасно място при задействане на крановия 
повдигателен механизъм (стрелата и куката).

Включване (изключване) на механизма за задвижване на крановата стрелка трябва да 
става от шофьора, след като се подаде възприетия знак (сигнал) за „готово" от 
работника -прикачван.

Автомобил, предназначен за превозване на дългомерни товари, чиито линейни размери 
превишават с 1/3 и повече дължината на каросерията, трябва да бъдат с прицеп 
(колесник).

При маневриране на автомобил с ремарке строго се забранява стоенето на работника 
между автомобила и ремаркето.

Забранява се присъствието на хора в каросерията на автомобили -  самосвали, както при 
натоварването им, така и при тяхното разтоварване.

Забранява се разтоварването на автомобили -  самосвали в движение с обърната 
(вдигната) каросерия.

При натоварване на автомобил товарът трябва да бъде равномерно разпределен по 
цялата площ на каросерията.

Забранява се върху подредени товари да се оставят единични необвързани товари.

При превозване на насипни товари, последните задължително се покриват с брезент, 
който се укрепва срещу отвиване.

ОПАСНОСТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕ

От конструкцията на строителното скеле и от предназначението му произтичат 
следните основни опасности при работа:

падане от височина;

удар от падащи предмети;
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п о р а ж е н и е  о т  е л е к т р и ч е с к и  т о к .

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности е в 
резултат на:

• загуба на равновесие, подхлъзване и/или спъване при 

извършване на работа;

• липса на подходи (стълби) или приплъзване на последните;

• разрушаване на скелето или елементи от конструкцията му;

• падане на скелето;

• падане на материали от скелето;

• неизползване на лични предпазни средства;

• пряко попадение или вторично въздействие на мълнии;

• нарушаване на безопасния габарит при близко намиращи се 

въздушни електропроводни линии, които са под напрежение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

I. Организационни мерки:

-  монтажът, експлоатацията,товарните площадки, мястото на макарата за издигане на 
материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерирането към сградата и 
демонтажът на скелето да се извършва по ПОИС;

-  инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им или по одобрен проект;

-  монтиране и демонтиране на скелето да се извършва от работници, преминали 
специален инструктаж;

-  приемане на скелето след монтаж с акт (за скеле до 12ш -  издаден от техническия 
ръководител, а над 12ш -  от комисия);
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-  скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при 
неблагоприятни метеорологични условия, да се приемат отново с акт по реда, описан 
по-горе;

-  указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;

-  съгласувани действия при използване на скелето от няколко предприятия или 
бригади.

II. Технически мерки:

-  монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне на 
предпазни мрежи около скелето;

-  ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15ш) на работните 
площадки;

-  габаритната височина между два пода от скелето да не е по-малка от 2,0 т ;

-  разстояние между площадката и сградата не надвишаващо 0.2ш;

-  изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1 m (от плътно наредени талпи 
или инвентарни платна захванати по подходящ начин);

-  недопускането конзолни части от пода на скелето;

-  поставяне на вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (да не се 
монтират върху тухли, клинове, капаци на канали, шахти и др);

-  забранява се хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи, парапети, балкони 
и др. издадени части на сградата;

-  монтиране на стопорни устройства на подвижните скелета;

-  монтиране на обезопасени подходи към работните площадки чрез стационарни 
стълби, наклонът на които да не надвишава 60%;

-  не се разрешава качването и слизането на работниците по Стойките и паянтите на 
скелето;

-  поставяне на знаци по безопасност на труда и такива, указващи товароносимостта на 
скелето;

-  поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни материали;

-  допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица;

-  осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето (с 
изключение на дървени скелета);
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-  поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни линии 
под напрежение.

Предпазни мерки

Документи на скелето

Всяка работа на скеле трябва да е придружена от редица ясни и разбираеми документи. 
Те трябва да са налични на обекта и работниците да имат достъп до тях, както и да 
направят справка с тях при издигане или използване на съоръжения.

Разчет, който показва здравината и стабилността на структурата. Той трябва да се 
състави от лице е нужните технически умения (инженер или лице със съответен опит).

Пояснителни указания за издигането, демонтажа и преобразуването на скелето, заедно 
със схема за монтаж, която да посочва свързаните с това рискове. Инструкции за 
безопасната употреба на скеле. Тези разчети и диаграми могат да се съставят от 
вътрешния координатор по монтаж на скелето. На практика, обаче, е по-лесно и за 
предпочитане тези документи да се изискат от доставчика на скелето по времето на 
неговото закупуване или наемане. Ако скеле се използва от различна фирма от тази, 
която го монтира, последната трябва да предаде документацията и диаграмите на 
фирмата, която използва скелето. Освен това, когато се избира скеле, което отговаря на 
съответните стандарти -  EN 12810 и 12811 за фасадни скелета и EN 1004 за мобилни 
скелета -  не е нужно да се правят изчисления за всяка работна ситуация.

Ще бъде достатъчно да се погледне съответния стандарт, при условие че скелето е 
монтирано в съответствие е конфигурациите, описани от производителя в указанията за 
монтаж. При други конфигурации е нужно да се изготви отделно изчисление.

Динамични ефекти по време на употреба Отвесен динамичен ефект: когато върху 
пътеката на скелето се спускат материали/оборудване с подемник, това действие ще 
създаде динамичен ефект. По-конкретно, когато се поставя отвесно товар (напр. когато 
скелето се спуска върху пътека), това е като да се повиши теглото му с 20% за няколко 
секунди (товар от 500 кг., спуснат с кран, е равнозначен на статично натоварване от 500 
х 1.2 = 600 кг). Същото е вярно, когато се използва подемник, качен върху скелето или 
ако скелето е снабдено с платформа за постъпващите материали. Водоравен динамичен 
ефект: когато водоравно се придвижва товар (обикновено когато се пренасят в ръчна 
количка материали), това ще повиши водоравното напрежение върху пътеките. По- 
конкретно, това е като да се увеличи теглото му с 10% за определен момент (движеща 
се 200-килограмова количка е равнозначна на статично натоварване от 200 х 1.1 = 220 
кг). Тази информация трябва да се вземе предвид, когато извършвате изчисления, за да 
решите кой е най-подходящия клас скеле.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
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О Б Щ И  И З И С К В А Н И Я

Работодателите да назначават на работа лица -работници и служители ,които отговарят 
на изискванията на кодекса на труда, да са минали медицински преглед, а в случаите, 
когато се изисква -  да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за 
съответната работа

Лицата, които постъпват на работа в строителната фирма, да се допускат на работа при 
спазване на Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана.

Строителните машини технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, 
инструментите, приспособленията към тях да съответстват на характера на 
извършваната работа и на работната и околната среда, да се поддържат в изправност и 
да са безопасни или обезопасени.

Подходите, проходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в 
опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. да се 
осигуряват на не по -малко от 1,0 м. извън габарита им с предпазни подове, предпазни 
козирки и др.

Забранява се извършването на СМР на работни места,намиращи се под други работни 
места, ако между тях няма необходимите предпазни съоръжения, осигуряващи 
безопасност на лицата,намиращи се под най-горното работно място.

Зоните и местата на строителната площадка , криещи потенциална опасност, да се 
обозначат със знаци по Наредба №4 за Знаците или сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид 
товари -  материали, изделия, кофражни елементи, инструменти и др., да става по 
правило по механизиран начин.

Забранява се ръчно изпълнение на работите по предходната алинея чрез хвърляне, 
ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, арматурна стомана 
или други подобни.

При работа с материали, отделящи пожаро или взривоопасни пари или газове се 
забранява пушенето, ползването на открит пламък или огън на нагревателни уреди на 
транспортни средства без искроуловители , на инструменти, при работа с които могат 
да се получат искри,както и на електрически съоръжения, на които степента на защита 
не отговря на класа на помещението или околната среда.

Изпълнението на всички видове СМР на открито да се преустановява по нареждане на 
техническия ръководител на обекта, а в неговото отсъствие -от бригадира на \
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съответната бригада при силен дъжд,гръмотевична буря,обилен снеговалеж при 
условия на заледени или непосипани с пясък работни площадки/места/, при гъста 
мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото 
осветление,както и при скорост на вятъра по -голяма от 12м/с.

Да се поддържа хигиената на обекта, да се зачиства веднага след разливи или изсипване 
на строителни материали или отпадъци, да не се замърсява околната среда.

Средства за индивидуална защита Лицата, намиращи се на работа или посещение 
на строителната площадка да ползват съответните СЕРТИФИЦИРАНИ средства за 
индивидуална защита - предпазни каски, обувки, екипи и др. и да са 
инструктирани за това. При необходимост по преценка на КБЗ да се 
ползват светлоотражателни облекла.

МАШИНИ, АГРЕГАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИ НА 
КОНТРОЛ

При работата на обекта се товарен автомобил, компресори, лек кран, коли за превоз на 
хора, др.

Машините, съоръженията и оборудването да се използват само в съответствие с 
инструкциите на производителите, когато са добре укрепени и са в изправност.

Строителните машини, допускани до площадката да са с паспорт и съответни 
инструкции, когато това е предвидено от доставчика.

Забранява се използване на строителни машини уреди и съоръжения извън 
предназначението им.

Забранява се използване на строителни машини уреди и съоръжения от хора, които не 
са упълномощени за това и не са инструктирани.

Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби 
(с изключение на инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна 
сигнализация.

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, да се подават 
предупредителни сигнали, видът , редът и начинът на подаване на които да се урежда 
от инструкции, разработени от строителя.

Забранява се използването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, 
които не са обезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени д
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инструкциите им за ползване и в Правилника за безопасност на труда при експлоатация 
на електрически уредби и съоръжения.

Забранява се наличието на хора и техника вътре в периметъра на опасната зона на 
машините.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят или упълномощено от него лице спазва основните принципи на 
превантивност на безопасността и опазване на здравето съгласно Закона за Безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТ) и възлагат изготвения план по безопасност и здраве на 
строителя преди откриване на строителната площадка.

Възложителят или упълномощеното от него лице в процеса на строителство, определя 
координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа .

Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, 
професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, 
строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно 
с диплома, лицензи, удостоверения и др.

Преди откриването на строителната площадка Възложителят или упълномощено от 
него лице е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие по реда на ЗУТ, че на 
строежа са спазени всички изисквания за безопасност на всички етапи от 
строителството и че всички инсталации, попадащи в зоната на строителната площадка 
са ясно обозначени;

-проектът за изпълнение на СМР е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани 
лица и органи;

-всякакви промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния ред, като се спазват 
изискванията на ЗУТ и ЗБУТ.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършване на строежа 
строителят е длъжен да извършва оценка на риска.

Строителят осигурява безопасни условия за извършване на СМР.

Строителят, съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита'" и 
Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" организира разработването и 
утвърждаването на:
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1 .план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;

2. план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;

3. план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка 
Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението на склада за 
отпадъци, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за 
тяхното изпълнение.

Лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично 
извършващи трудова дейност на строителната площадка, спазват изискванията на 
наредбата с отчитане указанията на координаторите за безопасност и здраве.

Подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, 
който го е наел.

Всички работещи на строителната площадка да бъдат инструктирани за безопасни 
условия на труд съгласно Наредбата за инструктажи.

Възложителят и/или строителят може да отстрани от строителната площадка работещи, 
които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите 
работещи безопасност.

За неспазване изискванията за ЗБУТ може да се поиска отстраняване от строителната 
площадка на работещи и други намиращи се на нея лица от;

1. консултанта;

2. техническия ръководител;

3. съответния бригадир.

4. координаторите за безопасност и здраве

На строителната площадка се допускат до работа само работещи и други лица, които 
използват осигурените им лични предпазни средства и специални и работни облекла.

Възложителят и строителят вземат мерки за опазване на околната среда, на дървесната 
растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около 
строителната площадка.

Техническият ръководител, Бригадирът на производствено звено (бригада) изпълнява и 
контролира спазването на изискванията за ЗБУТ съгласно Наредба 2.

Операторите на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пистолети 
и работещите, спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и 
здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

Работодателите и лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси:
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1. означават работните места, където съществува опасност за живота или здравето, със 
съответни предупредителни знаци и сигнали;

2. планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е 
възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, 
които по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск;

3. степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 
риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, 
алтернативните решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на 
решенията и възможността за инвестиции;

4. осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на 
предприетите мерки.

Да се спазват изискванията на нормативните документи:

Работниците, техническото ръководство, временно пребиваващите на строителната 
площадка и всички отговорни лица трябва да бъдат запознати и инструктирани с 
изискванията нанормативната уледба.

При подаване на сигнал за аварийна ситуация, техническият ръководител или 
определено от него лице незабавно вземат следните мерки:

- Прекратява се извършване на всякаква работа на място и в съседни застрашени 
участъци на обекта;

- Изключва се временното захранване на обекта;

- Предприемат се действия и се дават нареждания за незабавно прекратяване на 
работата и напускане на работните места;

- По най-бърз начин безопасно евакуират всички, намиращи се на площадката по 
предварително обозначени и пазени чисти трасета; Възложителят или упълномощено 
от него лице уведомява съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна 
инспекция па труда" и на ДНСК преди започване на работата, като изпраща копие от 
съдържанието на информационната табела.

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И РИСКОВЕ ПО БЗ

Местата със специфични рискове за работещите по този проект са, както следва:

о Работа с и около автокран, и др. строителни машини; 

о Работа по и около високи дървета;

о Работа по монтаж или демонтаж на елементи;
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Особено внимание по отношение на вземането на мерки за безопасност е необходимо 
при извършване на упоменатите по - горе ремонтни дейности по мостовете. За 
осъществяване на безопасност при извършване на работите е необходимо:

- Обозначаване на контурите чрез знаци

- Използване на ограждения и парапети

- Използване на лични предпазни средства в случаите, когато се налага временно 
отстраняване на обезопасителните съоръжения

- Да не се допуска работа на две нива едно под друго без да са взети мерки от падане на 
материали или инструменти

-Да не се допускат до работа на височина работници, които не с преминали мед. 
преглед

За предпочитане да се използват колективни средства за защита от падане като: 
парапети, осигурителни мрежи, капаци. Описаните защитни средства не изчерпват 
пълното разнообразие от технически решения.

Когато рискът не може да бъде отстранен или намален в необходимата степен и 
колективните средства за защита не са достатъчни да предпазят работниците от този 
риск е необходимо да се използват лични предпазни средства. Необходимите такива за 
различните видове работи са описани в утвърдения от работодателя списък.

Местата със специфични рискове за всички участници в движението са:

о В участъците с ремонт

о тротоарите / в промеждутъка от време между изземването на тротоарните плочки, 
насипванета и монтажа на нови и др.

Характерна особеност за линейните обекти е, че рисковите условия се отнасят не само 
до пряко ангажираните със строителния процес, а и с участниците в движението- 
автомобили и пешеходци.

ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, захранване с вода, отопление, канализация и др. зз

Не се предвижда временно ел. захранване на строителния обект.

Временното снабдяване с вода става с цистерни и водоноски или от обекта.

Сезонът, в който ще се изпълнява обекта не изисква отоплителни мероприятия. При 
необходимост от ползване на отоплителни уреди да се спазват инструкциите за 
ползване на производителя. Да не се пали огън на непредвидени за това места.
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ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА.

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложат СМР в извънредно време, ще се 
направи актуализация по чл.11 , т.З от Наредба №2,

СХЕМА И ВИД НА СИЕНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЯ. аварии, пожар или 
злополука, е определено място за откриване на Първа помощ. Изработват се от 
строителя преди започване на СМР, съгласно възможностите му и конкретната 
ситуация при спазването на Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда 
и противопожарната ограда.( ДВ бр.77 от 01.09.1995 г.) и съгласно наредби 2 
МИЗБУТИСМР и Наредба 16 за организация на движението при извършване на 
ремонтни работи по пътищата.

При възникнала ситуация, свързана с бедствие, авария, пожар или злополука, освен 
съответните служби /РСПАБ, Спешна и неотложна медицинска помощ, РДВР и др./, 
незабавно следва да се уведомяват следните длъжностни лица: Възложител
/собствениците/, Консултант /строителния надзор/, Строител, Проектант, Координатор 
по безопасност и здраве в етапа на инвестиционното проектиране, Координатор по 
безопасност и здраве в етапа на строителството.

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Звуков сигнал са кодирани звуци, с които се предава информация чрез техническо 
средство без използване на човешки глас. Звуковите сигнали се използват при 
повишаване степента на съществуващата опасност; при възникване на аварийни 
ситуации или при необходимост от евакуация на хора; когато други знаци и сигнали за 
безопасност на труда и протнивопожарната охрана не могат да бъдат възприети и 
подадени. Звуковият сигнал се състои от импулси с определена продължителност и 
интервал между тях така, че да е ясно различим от другите звукови сигнали и околния 
шум. Звуковият сигнал има ниво на звука, съобразено с нивото на околния шум така, че 
да се чува, без да бъде излишно силен и болезнен. Когато се използва звуков сигнал с 
променлива честота, по-високата честота се използва за посочване на по-висока степен 
на определена опасност или на по -  неотложна необходимост за намеса или действие, 
отколкото степента на тази опасност, посочена с по-ниската честота. Сигналът за 
евакуация е продължителен и всички други сигнали за опасност съществено се 
различават по времетраене от него.

Организацията на човешките ресурси. Организационна схема и персонал \

Въведение: ^
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Всяка човешка дейност или постъпка е съпроводена с отговорност. Строителната 
дейност е сред дейностите, придружени с най -  голяма отговорност и няма смисъл да 
отбелязваме защо, а е нужно само да се позовем на текста на чл.169 на Закона за 
устройство на териториите (ЗУТ).

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Строежите се 
проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните 
актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически 
обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на 
строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания;

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум и опазване на околната среда;

6. енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Строежите се проектират, 
изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството. Ръководителите на централните 
изпълнителни органи и кметовете на общините ежегодно разработват програми с мерки 
за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и 
съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат 
средства за тяхното реализиране.

(3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 
нормативните актове за:

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) опазване на защитените зони, на 
защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни 
ценности;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството, самостоятелно или съвместно с компетентните 
министри, издава наредби за определяне на изискванията по ал. 1 и 2 и по ал. 3, т. 1 и 3, 
свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на
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строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната 
основа, както и други изисквания за безопасност и за устойчиво развитие на 
природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в 
строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните 
въздействия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., 
отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Министерският съвет и 
общинските съвети ежегодно приемат програмите по ал. 2 и осъществяват контрол по 
изпълнението им.

С този текст от Закона се указва, че строежите трябва да бъдат проектирани, 
изпълнени и поддържани, в съответствие с изискванията на нормативните актове и 
техническите спецификации.

Човешките ресурси имат напълно равностойно значение както другите ресурси. 
Има три причини, които превръщат човешките ресурси в решаващи ресурси. Особено, 
когато става въпрос за съвършенството на организацията. Когато организацията иска да 
успее или иска да бъде съвършена, тя го прави преди всичко с хората. Не че 
подценяваме суровините.

Предназначение на човешките ресурси -  единствено човешките ресурси са тези, които 
съединяват суровините, технологиите, информационните и финансовите ресурси в 
продукта. Те са тези, които планират процесите, организират и контролират, те са и 
хората в качеството си на ръководители, които и осъществяват мениджмънта. 
Човешките ресурси са ресурси, които правят чудеса с останалите ресурси на 
организацията, а и със самата организация.

Човешките ресурси са скъпи -  това е втората причина, която превръща човешките 
ресурси в решаващ фактор за успеха и усъвършенстването на организацията. Разходите 
за човешки ресурси в съвременните фирми са около 55-60% от оборота. За какво 
фирмите изразходват тези пари? За всичко, с помощта на което биха могли да 
привлекат, поддържат и мотивират своите служители на работни заплати, бонуси, за 
обучения, за набиране и подбиране на ефективни комуникации. За това много от 
мениджърите смятат, че са длъжни да правят винаги дългосрочни инвестиции в 
човешките ресурси, защото ако даде средства за тяхното обучение, за тяхното набиране 
и подбиране, ако заделя стратегически средства за атрактивни условия на труд, то 
неговия персонал ще бъде производителен. Текучеството ще бъде по -  малко. И също 
така създава и един добър имидж за себе си и компанията, а благоприятната политика 
към човешките ресурси привлича пригодни и квалифицирани хора.
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Човешките ресурси са уникални - хората, събрани да работят на едно място и в една 
организация изискват особено отношение на справедливост към себе си. Хората със 
защитена справедливост са производителни и удовлетворени.

2. К ласиф икация на длъ ж н о с тта

- Кр и тер ии към к а н д и д а ти те ''- '"'

1. О п р е д е л я н е  ма изискванията

/  - О босновка на н а б и р а н е то  4 
\  К о ли ч е ств о  и к а ч е с тв о

"tX

3. П ри вли чан е

Начин на тъ р с е н е  на р а б о та "  
Избор на източници  
Избор на комуникации

N

5. О ц е н к а  н а  н а б о р а

Оценка н а  п р о ц е д ур и те  

с  к о ли чествени , к а ч е ств е н и  и 
п о к а з а те ли  за с п р а в е д ли в о с т  -

4. И нтервю иран е

У  И н те р в ю  с  всеки к а н д и д а т  \
/ (за питв а н е  за р а б о т а т а  и \
\ ч първоначални сведения за /

'"''-■-.....всеки к а н д и д а т )

За целта на проекта преди началото на строителството ще започнат подготвителни 
работи по отношение на изграждане на временни селища (приобектови лагери) за 
разположение на персонала, механизацията и оборудването, необходими за изпълнение 
на Договора.

Изпълнителят разполага е екип от технически лица (ръководни служители) за 
осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, 
включително за осигуряване на контрола на качеството. В подготвителната фаза на 
обекта се създава Специализиран екип за обекта, както следва: Ръководител обект, 
специалисти от отдел ПТО, технически ръководители както и други специалисти по 
части подробно описани в Списъка на техническите лица, включен в офертата.

Ключовият персонал се състои от следните специалисти:

• Ръководител строеж

• Технически ръководители

• Г еодезист

• Експерт Контрол по качеството
(ч

• Специалист по здравословни и безопасни условия на труд ^
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В зависимост от технологията на изпълнение на работите на обекта са сформирани 
различни технологични групи, които са специализирани по видове работи:

Група за топлоизолация

Групи за хидроизолация

Групи за Ел.

Групи за ВиК

Групи за монтаж дограма

Групи Бояджии

Общи работници

- И др.

Изисквания към персонала

- Лицата, в чиито длъжностни характеристики влизат функции по осъществяване на 
производството и/или контрол на качеството, ще носят индивидуална отговорност за 
осъществените от тях действия или бездействия.
- Целия персонал задължително ще бъде преминал първоначално обучение по 
осъществяване на своите задължения, включително и всички периодични инструктажи 
по безопасност на труда и хигиена на работното място.
- Имаме щатен персонал с квалификация, която позволява осъществяването на 
производствените инструкции и методиката по контрола и този персонал покрива 
номенклатурата и целия обем на работите. Персонала е с трудови договори при 
условията на пълен работен ден.
- Имаме ясна организационна структура на всяко свое звено. Пълномощията на 
ръководния персонал са изложени в длъжностните му характеристики. Към 
ръководните длъжности се отнасят:
а) лицата, отговорни за производство;

б) лицата, отговорни за контрола на качеството;

в) упълномощени лица;

г) лицата, упоменати по горе са независими в своите длъжности един от друг.

- В задълженията на лицата, отговорни за производство влизат:
а) управление на процесите на производство в съответствие с утвърдената
документация;

б) утвърждаване на производствени инструкции и контрола за тяхното изпълнение;
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в) организация и контрол по съставяне и подписване на всички производствени 
протоколи;

г) организация и контрол по провеждането на валидация на производството;

д) организация на първично и периодично обучение на персонала, зает в 
производството.

- В задълженията на лицата, отговорни за контрола на качеството, влизат:
а) приемане на решения за допуск или отказ на суровини, материали и полуфабрикати 
влизащи в производството;

б) оценка на готовата продукция;

в) организация и провеждане на необходимите изпитвания, съгласно настоящите 
Правила;

г) утвърждаване на инструкции, съгласно настоящите Правила;

д) обезпечаване на контрола по валидации във всички подразделения;

е) организация на първоначалното и последващо обучение на персонал, осъществяващ 
контрола по качеството.

- Лицата, отговорни за производството и контрола по качеството, имат и редица 
съвместни задължения, които включват в себе си:
а) утвърждаване на инструкции, методики и други документи, по списък разпореден от 
ръководството на фирмата;

б) контрол на производствената среда;

в) контрол по спазване на правилата за безопасен труд и хигиена;

г) организация на валидацията на процесите;

д) разработка на програми за обучения на персонала;

е) утвърждаване и контрол на доставчиците на материали;

ж) определяне на условията и контрола по съхранение на материалите;

з) съхранение на документацията;

- Ще организирам последващо обучение на персонала. Обучението се провежда по 
утвърдена програма.
- Персонал, работещ в опасни или замърсени зони ще премине специализирано 
обучение, отчитащо условията на работа в такива зони.
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- Изпълнителят инструктира персонала за безопасни и хигиенични условия на труд.
- Персоналът задължително преминава през предварителен и периодически 
професионален медицински преглед.
- На персонала се осигурява работно облекло и лични предпазни средства.

\
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> ;
Схема: Организационна структура на обекта

ДИАГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА
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Ключовия персонал ще има правото да делегира някои от правата и задълженията си с цел 
да осигури спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.

Политиката по качеството ще бъде непрекъснато представяна на вниманието на целия 
състав и на всички изпълнители чрез поставянето й на видно място; чрез провеждане на 
курсове и/или редовно обучение в зависимост от специфичните нужди.

Ръководител строеж

Ръководителят на строежа (проекта) има пълното право от името на Изпълнителя да 
управлява и контролира всички дейности, свързани с проекта, и да работи за постигането 
на всички изисквания, включващи ефективност на контрола, продуктивност и качество.

Ръководителят на строежа е отговорен пред Висшето ръководство на Изпълнителя за 
всички работи, свързани със строежа. Ръководителят на строежа е отговорен чрез 
Заместник Ръководителят на строежа, ръководителите на обекти, и приобектовите 
инспектори за изпълнението на конструктивните и законови изисквания, както и 
Изискванията за качество.

Ръководителят на строежа е отговорен във връзка с избраните представители за 
осигуряване ефективността на Системата за осигуряване на качество, надлежно водене на 
документацията и спазването на всички изисквания и законови разпоредби.

Ръководителят на строежа е отговорен за решаването на всички проблеми, свързани със 
Системата за контрол на качество, които проблеми не могат да бъдат решени чрез 
нормалните процедури, установени в системата.

Технически ръководител

Отговарят пред Ръководител обект за прякото изпълнение на видовете работи -  в срок и 
качествено. Информират за проблеми при изпълнение на възложените му работи при 
възникването им. Заявяват изпитване на изпълнени работи. Изпълняват разпорежданията 
на Ръководител обект за промяна на организацията на работите или мерки за подобряване 
на качеството. Ежедневно отчита количествата изпълнени работи, използването на 
механизация, труд, доставени материали и транспорт. Проверява съвместно с ПТО 
изпълнението на работите дали е според линейния календарен график за обекта. Заявява 
към приобектовата лаборатория и ПТО участъци за окачествяване и приемане -  вземане 
на проби от доставени материали, за следващия ден.
Контрол на качеството

Отговаря за спазването на процедурите на дружеството, според внедрените системи за 
управление на качеството и системи за управление на околната среда. Отговаря за 
качественото изпълнение на работите. Проследява наличието на всички документи 
изискващи се по ЗУТ за всяка част от завършен вид работа -  отговаря ли на проекта, на 
проектното положение ли е изпълнена, приложени ли са декларации за съответствие на 
използваните материали, проведени ли са всички необходими изпитвания на вида работа-



на обекта. При проблеми веднага сигнализира Ръководител обект за неточно изпълнение 
на даден вид работа, което подлежи на отстраняване.

Лаборатория

Следи за използването на материали според изискването на поръчката. Има правомощия 
да изпитва всеки използван на обекта материал в акредитирана лаборатория. Извършва 
проверки за уплътнения на насипните материали, бетоните, армировката. В правомощията 
й влизат да проверява на мястото на производство на материалите състоянието на 
материалите. При наличие на пропуск в уплътнение или използване на неподходящ 
материал сигнализира Ръководител обект и Контрол по качеството. Проверява 
предоставените декларации за съответствие на материалите, които ще се използват и 
използват на обекта.

Координатор по безопасност и здраве

Изготвя план за безопасни и здравословни условия на труд. Извършва първоначалния 
инструктаж на целия персонал при започване на работите. Извършва периодичен 
инструктаж. По време на изпълнение на работите извършва проверка за изпълнението на 
здравословните и безопасни условия на труд -  носене на лични предпазни средства, 
състояние на временна организация на движението, укрепване на изкопи, ограждане на 
зоните на изкопи с мрежа и др. При нарушение или неизпълнение на условията веднага 
информира прекия отговорник на вида работа , където са установени нарушенията и 
изисква от него спиране на работите до изпълнение на здравословни и безопасни условия 
на труд. Заедно с това информира Ръководителя обект за наличие на нарушенията и 
прекия отговорник за тях и мерките , които са наредени за спазването им.

ПТО

Подготвя всички документи изисквани според ЗУТ, окачествяващи изпълнените работи 
по договор -  измервания на работи, декларации за съответствие на вложените материали, 
изпитвания на изпълнените (уплътнение и други), и ги представя на Независимия 
строителен контрол за проверка и одобрение. Изготвя всички технически документи за 
плащания -  сертификати с доказателствен материал, за изпълнените работи и ги 
предоставя за преглед и одобрение на Независимия строителен контрол и на Възложителя. 
Подготвя необходимите данни от проекта за техническите ръководители според линейния 
график за изпълнение на работите. Следи изпълнението на работите според линейния 
календарен график напредъка на работите съвместно с Техническите ръководители. При 
изоставане на работи от линейния календарен план незабавно информира Ръководител 
обект за това и какви количества от изостаналия вид работа трябва да се изпълняват за 
спазване на графика. При възникване на проблем с изпълнение на работите по проектни 
причини проучва всички данни за възникналия проблем и предлага техническо решение 
на проблема на Ръководител проект за представяне на Възложителя и Проектанта за 
одобрение.Съвместно с Геодезиста извършват изчисляване на количествата работи по \
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измерванията на съществуващия терен и ги сравняват с проектните количества. При 
надхвърляне на проектните количества информират Ръководител проект за това.

Организация по отчитане на обекта по време на строителството

Ръководителят на обекта представя до 5-то число на всеки месец на КОНСУЛТАНТА И 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение доклад за хода на изпълнение на договора, в т.ч. и СМР, 
извършени през предходния месец. Доклада трябва да съдържа и информация относно 
въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 
включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 
информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които 
могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или 
да забавят изпълнението на СМР.

Докладите ще бъдат подготвяни от Ръководителя на обекта и ще се представят на 
КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по строителството в четири копия.

Всеки доклад трябва да включва:

1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби;

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на 
производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие 
от производителя и същинската или очакваната дата за:

а) начало на производството;

б) инспекции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) проби, експедиция и пристигане на площадката;

4. отчети за персонала и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности във 
връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци 
(ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които 
могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или 
ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;



7. приложени документи -  надлежни доказателства за качеството на извършваните видове 
СМР.

1. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

По време на строителството ще бъдат спазвани изискванията на следните 
нормативни актове:
Закон за устройство на територията;
Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектиране и 
строителството;
Наредба№1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи; 
Наредба№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;
Наредба№5/2006г.за техническите паспорти на строежите;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд;

- Закон за камарата на строителите;
Правилник за реда за вписване и водене на Централен професионален регистър на 
строителя;
Закон за признаване на професионалните квалификации;
Наредба №1з-489/2007г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен 
контрол;
Наредба №1з-1697/2007г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по 
пожарна безопасност и защита на населението;
Наредба №1з-2101/2006г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно- 
спасителна дейност;
Закон за здравето;
Закон за опазване на околната среда;
Закон за защита от шума в околната среда;
Наредба№12/2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товаро-разтоварни работи;
Наредба№7/1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд на работното място и при използване на работното оборудване; 
Наредба№3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 
на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба №РД-07/8/2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа;
Наредба№5 от 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на 
риска;
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти;
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
личните предпазни средства;
Закон за националната стандартизация;

72



Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация; 
Наредба№1/2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра;

При изпълнението на строителството ще се спазват и всички останали нормативни 
актове в областта на строителството.

2. ОТГОВОРНОСТИ
За обекта ще се назначат със заповед длъжностните лица, които да носят отговорности 

за организацията по извършване на дейностите и контрола върху тях, спазване на 
правилници, инструкции и вътрешни наредби, приложими при изпълнението на СМР.

След подписване на договора със заповед ще се назначи инженерно технически състав 
и екип от проектанти, както следва:

1. Ръководител на екипа -  Архитект
2. Конструктор
3. Проектант по част „В и К” - строителен инженер -  „В и К”
4. Проектант по част „Енергийна ефективност”,
5. Проектант по част „ОВК” -  инженер ОВК
6. Проектант по част „Електрическа”
7. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
8. Проектант по част „Пожарна безопасност” -  инженер
9. Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците -  инженер

Фирмата разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за 
изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:

1. Ръководно -  експертен екип:

1.1. Строителен инженер с професионален опит в областта на строителството

2. Квалифицирани работници:

2.1. Работници топлоизолация -

2.2. Работници хидроизолация -

2.3. Контрол по качеството

3. Общи работници -

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

V
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Сдружението притежава сертификат за система за управление на качеството ISO 
9001:2008, система за управление на околната среда ISO 14001:2004, система за 
управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007, система за 
Социална отговорност SA - 809. Въведен е цялостен контрол в дейността на фирмата, в 
това число са тествани и одобрени доставчици, въведен е входящ контрол на всички 
материали, заготовки и доставки. СМР за всички обекти се контролират и хронологично 
се съставят съответните документи по наредбите на ЗУТ.

През годините компанията е запазила основна част от своите клиенти. 
Приемствеността и традицията в отношенията с клиентите ни са показатели за доверието 
и уважението между нас. Стремим се да предлагаме високо качество с добри цени, като 
влагаме качествени материали от утвърдени производители и използваме нови 
технологии. С това даваме сигурност на клиента, за да ни потърси отново.

Сдружението разполага с добра производствена и складова база по поддръжка и 
експлоатация на строителната си техника, складови наличности от всички материали, 
необходими за изпълнение на дейността и много добри битови условия за 
производствените си екипи.

В сегашния си вид, сдружението с набрания си опит, кадровия си изпълнителски 
състав, технологичната и техническа въоръженост и доброто финансово състояние е един 
конкурентно способен участник на българския пазар по изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обекти високо строителство от всякакъв вид и сложност -  изграждане, 
преустройване, модернизация, възстановяване, ремонт и строеж на сгради, на строителни 
съоръжения или на части от тях, на инсталации и довършителни строителни работи.

Основни приоритети в работата ни от една страна са осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труда на всички служители и специализиран технически персонал, 
по време на изпълнение на СМР, а от друга страна обезпечаване на качествено изпълнение 
на възложените строителни дейности, съблюдавайки изискванията по опазване на 
околната среда, управление на отпадъците акумулирани по време на строителният процес; 
определяне на рисковете, които би могло да възникнат по време на работния процес и 
мерките за преодоляването им; спазване на общите правила и норми по пожарна и 
аварийна безопасност и изискванията утвърдени в Техническите спецификации.

При изпълнение на СМР сме съобразили в пълна степен с технологичната 
последователност.

Тези видове работи, които не са обвързани технологично и организационно и 
няма предпоставки за специфични рискове, се изпълняват едновременно. Приоритет са 
външните видове работи и при невъзможност за изпълнението им, поради влошени 
климатични условия, ще се пренасочват работниците към изпълнението на вътрешни 
СМР, с цел на спазването на крайният срок.



Организирането на работата е предвидена така, че да позволява 
едновременно извършване на няколко вида дейности.

Бригадите или звената, които ще изпълняват предвидените СМР, работят 
съгласно работния график, като са определени на база производителност /изработка/ на 
ден.

Преди започване на работите се представя и съгласува с Възложителя линеен 
график за изпълнение на поръчката

Работите по изпълнение може да започне, след като всички отговорни 
ръководители, изпълнители на работата и членове в състава на бригадите бъдат запознати 
с вътрешните норми и правила за обекта.

Строително-монтажните работи на обекта ще започнат след провеждане на начален 
инструктаж на целия изпълнителски персонал. Ще бъде провеждан и ежедневен 
инструктаж.

Дейностите по изпълнение започват след предаване на строителната площадка от 
Възложителя на Изпълнителя. Ще се обособят помещения -  склад за инструменти и 
материали, за техническото ръководство и за почивка на работниците.

Строително-монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърдения от 
Възложителя линеен план-график за изпълнение на дейностите.

Всички строително-монтажни работи се изпълняват от специализирани строителни 
бригади.

Преди започване на работата ще се изгради приобектовата база -  ще се достави и 
разположи съгласно ситуационния план -  химическа тоалетна, контейнер за инструменти, 
контейнер за отпадъци, необходимата техника и механизация.

За изпълнението на строителната дейност ще се използват само ръчни електро 
инструменти, горелки и удължители преминали преглед за годност.

В строителството ще се влагат материали определени в проекта и отговарящи на 
всички изисквания на нормативните документи. Доставяните материали ще са 
придружени с необходимите сертификати, декларации за съответствие и др. съгласно 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти и ще са 
предварително одобрени от Възложителя.

Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол.
При изпълнение на СМР се прилагат изискванията на Наредба3/31.07.2003г. за 

съставяне актове и протоколи по време на строителството.
Приемане на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол 

на материалите, качествено изпълнени на СМР по работния проект и количествената 
сметка.

Изпитванията ще се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, 
предварително одобрени от Възложителя.

Представителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

75



Представителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
изпитвания, за установяване на предполагаеми скрити пропуски и дефекти. Разходите за 
това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

Изпълнителят ще осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, 
независимия строителен контрол, проектантите и други външни одитори и контролни 
органи за извършване проверки на обекта и водената документация.

Извършването на работите ще се извършва при едносменен режим на работа.
В края на всеки работен ден местата, на които са извършени СМР ще се почистват 

и освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали се прибират и 
подреждат в приобектовия склад.

Задължени за спазване на режима на работа и поддържане на реда на строителната 
площадка са всички участници в изпълнението на строителния процес. Отговорни за това 
е целия Ръководно-експертен екип.

4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След завършване на работите, прилежащата инфраструктура ще бъде възстановена в 
установените срокове и с необходимото качество.

Строителните отпадъци от демонтажните и монтажните работи ще бъдат натоварени и 
извозвани със самосвали, снабдени с платнища за предотвратяване на разпиляване или 
контейнери за отпадъци - до определеното депо за строителни отпадъци. Разпиляващите 
се отпадъци се слагат в полиетиленови чували. При товаренето на отпадъците 
самосвалите ще са с загасени двигатели, за да не замърсяват околната среда.

Като фирма изпълнител ще работим по такъв начин, че да не увреждаме околното 
пространство и прилежащите към обекта имоти, ако това се случи ще поемем всички 
разходи по възстановяване за наша сметка.

Ще спазваме екологичните изисквания по време на строителството, както и ще 
спазваме инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно 
действащата нормативна база за околна среда.

5. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди започване изпълнението на СМР на обекта се изготвя Оценка на риска за 
всички видове СМР заложени в проекта.

Провеждат се встъпителните/начални/ инструктажи на всички ръководители, членове 
на бригадите и работници.

Ежедневните и периодичните инструктажи се провеждат от отговорника по ЗБУТ.
При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. 

инструменти, апарати за рязане и техника, които са минали проверка.
Изготвят се конкретно за обекта инструкции за безопасност на работа и пожарна 

безопасност. Слагат се на видни места и табелите с информация за обекта, тази с телефони 
за спешна помощ и други указателни табели.
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Всички ръководители и участници в изпълнението на СМР задължително се оборудват 
с лични предпазни средства -  работно облекло, обувки, ръкавици, предпазни колани и ако 
се налага -  предпазни очила и др.

Ще осигурим средства за оказване на първа помощ в случай на трудова злополука, за 
противопожарна безопасност и евакуация на работниците в определени ситуации на 
предстояща опасност.

Поемаме задължението за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда на 
обекта, както и около него, където се извършват работни дейности.

Ще осигурим защита от дъжд, вятър и нагряване, за да може да се предотврати 
повреда на материалите и апаратурата. В края на работния ден се покриват новите 
елементи, за които има вероятност да бъдат повредени.

Ще спазваме и съблюдаваме изискванията на Наредба№2/22.03.2004г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба№13-1971 от 
29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар и Правилник за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/, както и други 
нормативни изисквания.

МЕРКИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА 
СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА

1. Всички производствени, служебни и спомагателни сгради и помещения 
постоянно се поддържат в добър порядък и чистота.

2. В коридорите, изходите и на стълбите не се разрешава складирането на различни 
материали и оборудване. Всички врати на евакуационните изходи трябва свободно 
да се отварят навън за излизане от сградите.

3. Гардероби и шкафове за дрехи могат да се установят само в отделни помещения, 
канцеларии и производствени помещения от категория "Д" по пожарна опасност.

4. Редът на смяна на омасленото работно облекло и негово пожаро-безопасно 
съхраняване се определя от ръководителя (отговорника) на обекта, съгласувано с 
противопожарните органи.

5. На пожароопасни места и тези за тютюнопушене се поставят знаци, които при 
необходимост се комбинират със сигнали за безопасност на труда и 
противопожарна охрана, съгласно Наредба №4 от 2.8.1995 г. (ДВ, бр.77/01.9.1995
г)-

6. Местата за поставяне на знаците за противопожарна охрана се определят от 
ръководителите на обекти, съгласувано с противопожарните органи.

7. На видни места в производствени и други сгради с масово пребиваване на хора 
се поставят схеми за евакуация на хора от съответния етаж с обозначение на стаите 
(помещенията), евакуационните изходи и средствата за пожаро-гасене ^  
сигнализация с необходимия пояснителен текст.
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8. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват се 
държат заключени.

9. В производствените и административните сгради не се допускат:

- изменението на функционалното предназначение и техническото пре-оборудване 
на помещенията без разработването на съответната документация, утвърдена по 
съответния ред;

- изпълзването и съхраняването в сутеренни помещения на леснозапалими 
течности, газове и химикали в количества, които могат да образуват общо обемни 
взривоопасни концентрации;

- задръстването на проходи, изходи, пред дверия, холове, фоайета, стълбища и 
други пътища за евакуация, с предмети, мебели;

- устройването по пътищата за евакуация на турникети и други съоръжения, 
препятстващи евакуацията на хора или намаляващи ширината на пътищата за 
евакуация;

- премахване на предвидените в проекта врати на стълбищни клетки, коридори, 
преддверия, холове и вестибюли;

- затваряне и закриване с мебели, оборудване и други предмети на евакуационните 
изходи, люкове, балкони, лоджии и вътрешни пожарни кранове и електрически 
табла.

10. Производствените помещения и оборудване периодично да се почистват от 
прах и други горими и взривоопасни отпадъци. Сроковете за почистване се 
установяват, съгласно технологичните изисквания или се посочват в обектните 
инструкции.

МЕРКИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва 
да осигурява тяхната пожаро-безопасна експлоатация и да съответства на 
Правилника за устройство на електрическите уредби (ПУЕУ).

2. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат 
да предизвикат: искрене, късо съединения, недопустимо нагряване на изолацията 
на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се 
отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и съоръженията се 
спират от експлоатация.
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3. Всички електропроводни линии и електрически съоръжения периодично се 
почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график, в зависимост 
от работната среда.

4. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, 
уреди и съоръжения, не се допускат:

-използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и 
инсталации;

-използването на електрически ютии, котлони, бързовари и други 
електронагревателни уреди в канцеларии, производствени и складови помещения и 
други обекти за масово пребиваване на хора извън специално оборудваните за тази 
цел пожаро-безопасни места, определени със заповед на ръководителя на обекта;

-оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа 
електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и други;

- разполагането на прожектори върху горими покривни и други конструкции; 

-нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията (ИР и взривозащита);

- нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация на електрооборудването, 
издадени от фирмите-производители;

- работа на лица, нямащи необходимата квалификация.

5. Пряка отговорност за изпълнението на тази инструкция носят непосредствените 
ръководители и отговорници на обектите (участъците).

ОРГАНИЗАЦИОННИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Преди започване на строително -  монтажните работи, главният изпълнител е 
длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички 
работни места да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и 
приспособления.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно -  хигиенни 
изисквания и да е в съответствие със ситуационния план на обекта.

Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и 
обезопасяването на всички опасни места (отвори в сградата, ями, канали и други) със;

2^
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съответните парапети и ограждения. В зимния сезон площадката да се почиства редовно 
от сняг, лед и кал, а в случай на необходимост да се посипва с пясък или сгур.

Задължение на техническия ръководител е да не допуска до работа 
неинструктирани и необучени работници. Всеки работник или служител, преминал 
инструктаж и обучение по техника на безопасност /за което се подписва/ е длъжен да 
познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на лични 
предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително. Всички работници 
и служители са длъжни да познават и спазват Наредбата за противопожарна защита.

Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват СМР на височина над 5 
метра посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от 
конструкцията.

ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА Подготовката на 
строителната площадка и на обекта за изпълнение на СМР по надстрояването и 
пристрояването включва:

•Премахване на всички постоянни и временни продължително действащи товари 
/пълнежи, настилки, преградни зидове и др., които не са предвидени в проекта за 
пристрояване и надстрояване/;

•Почистване на обекта и строителната площадка и извозване на отпадъците;

•Осигуряването на ел. захранване за строителните нужди, уредено от Възложителя 
(строителя, Надзорника);

•Вода за производствени и питейни нужди ще се осигури от съществуващата 
водопроводна мрежа;

•Канцеларии, съблекални и почивни помещения ще се помещават в временни 
сгради, монтирани на строителната площадка (при преценка може и в съществуващите 
площи на обекта в по-късен етап на изпълнението на проекта);

•Аптечка с лекарства за първа помощ ще се осигурят в канцеларията на 
Техническия ръководител.

Изграждане на временни козирки, като средства за колективна защита, монтаж и 
демонтаж на фасадно скеле; Демонтажни работи.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРО - ПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ:

1. При извършване на товароподемни операции на градивни елементи, материали и 
други подобни продукти, те трябва да са пакетирани в контейнери, палети или 
пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири- или тристранно 
ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват произволното му
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самоотваряне или изпадане на части. При тристранно ограждащите устройства 
откритата страна на товара трябва да е под ъгъл, по-голям от 15%, в посока към 
насрещната оградена страна. Товаро захващащите устройства, използвани при 
повдигането на продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четиристранно 
ограждане и предпазно устройство на дъното на пакета срещу разпиляване.

2. Празни палети или контейнери се спускат от работни площадки чрез товаро 
захващащите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на 
празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от 
превозното средство.

3. При товароподемни операции на различни видове варови разтвори,мазилки и др. се 
използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

4. Повдигането на тежки и голямогабаритни елементи при товаренето и 
разтоварването им на и от автомобили се извършва, след като работещите напуснат 
превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачваните.

5. Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и 
стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него.

6. Товари се повдигат само когато подемните въжета (веригите) са във вертикално 
положение. Захватните въжета (веригите) се освобождават от куката на крана, след 
като товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО -  РАЗТОВАРНИ РАБОТИ:

1. Строителните материали и изделията се доставят на строителната площадка, след 
като тя е подготвена за съхранението им.

2. Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, 
състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на 
работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве .

3. Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни 
пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 ш, до 
най-близкия край на пътното платно.

4. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане.

5. Строителните материали, изделия и др. се транспортират и складират на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и 
инструкциите за експлоатация.

6. Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане/ ако се наложи 
използването му на строителната площадка/ се съхраняват отделно в проветряеми 
помещения в количества за сменна работа.

7. Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват нг 
работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими самс 
за една смяна (в необходимите само за една смяна количества).

8. Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти
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о т  с к о б и т е  и  г в о з д е и т е .

СКЛАДИРАНЕ:

1. Строителните материали,конструкции и изделия се складират на устойчиви фигури 
във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа, в зависимост от 
техните размери и от начина на транспортиране и монтиране.

2. Елементите се складират върху работни платформи на предвидените за това места, 
които се означават с табели за допустимите количества или маса.

3. Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5 ш се 
извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин.

Не се допускат:

устройване на обектни складове за строителни материали и продукти, както и 
извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други 
продуктопроводи;

поставяне и складиране на строителни изделия, на армировка и др. на 
стълбигцни площадки, стълбища, балкони, наклонени плоскости и на места за 
преминаване;

4. Строителните материали се складират:

по видове и по начин, съобразен с реда на влагането им.

5. При подреждане на продуктите на фигури, подложките за подпирането им 
трябва: да са с достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени или заскрежени;

ВАЖНО:

При складирането трябва да се вземе предвид:

единичното тегло и обем на материалите; 
осигуряването на проходи и възможност за евакуация;

- подреждането на материалите.

Изпълнение на СМР по мерки за енергийна ефективност.

1. Преди на работите техническият ръководител осигурява безопасното им 
изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от 
възможни рискове.

2. Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от
различен тип и вид, освен когато това е определено в инвестиционния 
проект. г

82



ФАКТОРИ, УВЕЛИЧАВАЩИ РИСКА ОТ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА ПРИ 
РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ:

1. Физическото натоварване, вследствие неудобната работна поза и продължителна 
непрекъсната работа на стълбата, води до напрягане на крайниците, и в резултат на това 
загуба на равновесие:

■ при извършване на работа на преносими стълби, тялото се намира в принудително 
състояние, свързано с подсигуряване на най-добрата видимост и най-добрия 
периметър на движение на ръката. Това увеличава натоварването на гърба и 
долните крайници;

■ често работника е принуден да вдига ръцете си високо, напрягайки раменете и 
врата;

■ продължителната работа на стълба с тесни стъпала може да предизвика болки в 
прасците и стъпалата;

■ ограничената възможност за движение на стъпалата и краката нарушават 
кръвообръщението;

■ пренасянето по стълбата на товар също може да доведе до загуба на равновесие.
2. Неправилно използване /позициониране / на стълбата:

■ поставяне върху несигурна основа - рохкава или хлъзгава почва;
■ неправилен ъгъл, позволяващ преобръщане или хлъзгане;
■ несигурна опора, подпряна на едната страна;
■ използване в опасна близост с отвори на подове и стени, или в близост с открити 

тоководещи части;
■ поставяне пред врати и прозорци, които не са застопорени в определено 

положение;
■ паспортите, инструкциите за експлоатация на преносимите стълби не са 

предоставени за ползване;
■ превишаване на допустимото натоварване на стлбата;
■ преместване на двураменна стълба от работещия на нея - ходене;
■ използването им не по предназначение - мостче над изкоп.

За извършване на СМР на височина се използват скелета, които имат инструкция от 
производителя на монтажа , експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и 
изискванията за безопасна работа.

Скелета, които не отговарят на тези изисквания, както и тяхната комбинация от 
различен тип може да се използват само след изчисляване и оразмеряване след 
индивидуален проект в съответствие с предназначението им.
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Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител и бригадира 
непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя 
интервали.

При установена неизправност не се започва работа или работата се преустановява. 

Не се допуска тяхното използване, когато:

■ не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя 
или на проекта, или не са укрепени към сградата или съоръжението;

■ имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; 
разстоянието За извършване на СМР на височина се използват скелета, които имат 
инструкция от производителя на монтажа , експлоатацията, допустимите

натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа.

Скелета, които не отговарят на тези изисквания, както и тяхната комбинация от 
различен тип може да се използват само след изчисляване и оразмеряване след 
индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител и бригадира 
непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя 
интервали.

При установена неизправност не се започва работа или работата се преустановява.

Не се допуска тяхното използване, когато:

■ не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя 
или на проекта, или не са укрепени към сградата или съоръжението;

■ имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
■ разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голяма от 0,2 

м.

НЕ СЕ ДОПУСКА:

■ складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата извън 
определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

■ укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато 
това не е предвидено в съответния проект;

■ поставяне на стъпките на скелетата върху случайни опори или върху конструктивни 
елементи на сградите, когато последните не са оразмерени за целта;

■ подлагане под стъпките на Стойките на скелетата на нестабилни подложки (тухли, 
камъни, клинове, строителни отпадъци и други); видът на подложките се определя 
от техническия ръководител съобразно конкретните условия;едновременно 
извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един 
над друг;
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■ хвърляне на елементите от скелето при неговия демонтаж.
Монтирани скелета, които не са използвани повече от един месец или са били 

изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, 
реконструкция или друго обстоятелство, което може да намали тяхната якост или 
устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.

Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,00 м.

Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия 
ръководител; конструкцията към която се закрепва скелето, както и връзката на 
закрепване се оразмеряват така че да понесат анкерните усилия.

Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, 
които са елемент на скелето, като площадките на всяко ниво до което излиза стълбата се 
обезопасява с парапет от три страни.

Подвижните кули от скеле в работно положение се укрепват както следва:

■ при височина до 6,00 м - със стабилизатори;
■ при височина над 6,00 м - към неподвижна конструкция.

Подвижните скелета по време на работа се застопоряват с необходимото устройство 
срещу внезапни премествания. Не се допуска неговото преместване (придвижване), когато 
върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци и други, както и при 
неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).

НЕ СЕ ДОПУСКА:

■ складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата извън 
определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

■ укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато 
това не е предвидено в съответния проект;

■ поставяне на стъпките на скелетата върху случайни опори или върху конструктивни 
елементи на сградите, когато последните не са оразмерени за целта;

■ подлагане под стъпките на Стойките на скелетата на нестабилни подложки (тухли, 
камъни, клинове, строителни отпадъци и други); видът на подложките се определя 
от техническия ръководител съобразно конкретните условия;

■ едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, 
намиращи се един над друг;

ш хвърляне на елементите от скелето при неговия демонтаж.
Монтирани скелета, които не са използвани повече от един месец или са били 

изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, 
реконструкция или друго обстоятелство, което може да намали тяхната якост или 
устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.

г
Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,00 м.
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Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от 
техническия ръководител; конструкцията към която се закрепва скелето, както и връзката 
на закрепване се оразмеряват така че да понесат анкерните усилия.

Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, 
които са елемент на скелето, като площадките на всяко ниво до което излиза стълбата се 
обезопасява е парапет от три страни.

Подвижните кули от скеле в работно положение се укрепват както следва:

ш при височина до 6,00 м - със стабилизатори;
■ при височина над 6,00 м - към неподвижна конструкция.

Подвижните скелета по време на работа се застопоряват е необходимото устройство 
срещу внезапни премествания. Не се допуска неговото преместване (придвижване), когато 
върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци и други, както и при 
неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).

ФАКТОРИ, УВЕЛИЧАВАЩИ РИСКА ОТ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА ПРИ 
РАБОТА НА СКЕЛЕ

Работата с помощта на строително скеле неминуемо крие риск от падане от 
височина, но той е най-голям при монтажа и демонтажа.

По-съществените фактори, които могат да увеличат този риск са:

■ Атмосферните условия - резките промени на времето - вятър или хлъзгави работни 
площадки след дъжд;

■ Превишаване товароносимостта на скелето - може да доведе до разрушаване или 
деформиране на елемент от скелето, в резултат на което работещите на скелето да 
паднат от него;

■ Недостатъчна стабилност на конструкцията;
■ Липса на изправност на необходимите ограждения;
■ Работа свързана е вдигане и пренасяне на тежести;
■ Удар от падащи предмети;
■ Складиране на материали на работната площадка;
■ Подходите и проходите на скелетата;
■ Състоянието на работната площадка - подредеността;
■ Неправилното проектиране на конструкцията на скелето;
■ “Здравословното” състояние на конструкцията.

НЯКОИ МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА 
ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА ПРИ РАБОТА НА СКЕЛЕ
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и Монтажът на скелетата да се извършва от обучени и опитни 
работници, използващи предпазни колани, обувки и неплъзгащи се подметки и под 
непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта, след 
проведен ежедневен инструктаж;

■ Спазване процедурата по приемане годността за безопасна експлоатация 
на скелето: скелета с товароносимост над 5 kN /kb.m. и височина под 12м или с 
товароносимост над 5 kN /kb.m. и височина до 5,5 м се приемат с акт на техническия 
ръководител, отговарящ за монтажа им; скелета с товароносимост над 5 kN /kb.m. и 
височина над 5,50 м или с товароносимост под 5 kN /kb.m. и височина над 12 м се 
приемат от комисия, в която участва и проектанта конструктор;

■ Да не се допуска използването на елементи от един тип скеле при 
направата на друг тип;

■ Спазване на забраната за едновременна работа на две площадка, 
разположени в една вертикала,без наличието на междинен плътен под;

■ Прекратяване на работа при влошаване на атмосферните условия;
■ Преценка за допустимия брой работници на скелето, както и вида и 

теглото на материалите;
■ Маркиране на подходите и отворите по скелето с контрастен цвят;
■ Качването и слизането от едно ниво на друго да става само по 

определените за целта съоръжения - стълби, а не да се използват елементи от 
конструкцията;

■ Да се вземе под внимание видът на основата, върху която е скелето;
■ Подвижните скелета да не се преместват, когато има хора върху тях;
■ Да се почистват работните площадки;
■ Да не се допуска препречване на проходите и площадките от материали 

по време на работа;
■ При работа в близост с открити тоководещи части да се вземат 

необходимите мерки за защита на работниците срещу директен допир до части, 
намиращи се под опасно напрежение;

■ Извършване на ежедневен оглед на състоянието на скелето преди 
започване на работа;

■ Да се използват лични предпазни средства;
■ Преди започване и по време на работа се следи за изпълнение на 

мероприятията по информационен лист № 7 към Наредба № 2.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИ

Покривните работи включват много по разнообразие и вид дейности - изграждане 
на носещата конструкция на покрива, комини, тенекеджийски работи, топло и 
хидроизолации, мълниезащита и др., които се извършват при голяма височина и са 
съпътствани с голям риск за работещите от падане от височина. '
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бъдат:
Ф а к т о р и т е ,  у в е л и ч а в а щ и  р и с к а  о т  п а д а н е  о т  в и с о ч и н а  п р и  п о к р и в н и  р а б о т и  м о г а  д а

■ лошите атмосферни условия /напр. вятър със скорост по-голяма от 10м/сек, 
дъжд, снеговалеж, намалена видимост и др./;

■ работа в близост и по контура на покрива;
■ формата и наклона на покрива;
■ монтирането на спомагателни съоръжение, като лебедки, мачти и др;
■ манипулация със специфичните строителни машини;
■ здравословното състояние на работниците;(
■ видът на покривната настилка.

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел 
осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи и на местата за 
закачване на предпазните колани на работещите.

Основните мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане от 
височина при изпълнение на покривни работи са:

■ прекратяване на покривните работи при влошаване на атмосферните 
условия;

■ свеждане до минимум на монтажните операции на покрива;
■ използване на специални стълби и противоплъзгащи се обувки;
■ монтиране на предпазни парапети или скеле по контура на покрива и около 

отворите;
■ да се работи винаги е лице към билото на покрива;
■ да не се използват кранове и строителни подемници за извършване на 

покривни работи по стрехи и бордове;
ш изграждането на комини да се извършва от хоризонтални платформи и 

скелета;
■ използването на ЛПС за работа на височина;
■ работниците да са минали на предварителен медицински преглед;
■ допускането до извършване на покривни работи да става с разрешение на 

техническия ръководител, след като се е убедил, че са изпълнени всички мерки за 
безопасна работа;

■ провеждане на ежедневен инструктаж.
За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви, които не са оразмерени за 

временно допълнително натоварване, работещите да използват сигурно закрепени към 
покрива преносими стълби.

Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се 
извършват от скелета или платформи.

НЕ СЕ ДОПУСКА :

я изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени
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обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната 
конструкция;
■ не се допуска използване на строителни подемници и др. за разполагане на 
работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордовеПри 
покривни елементи с наклон, по-малък от 20%, пригодени за движение по тях, 
върху наклонената покривна повърхност се използват временни хоризонтални 
елементи за стъпване при спускане и качване на работещите.
След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните 

строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от 
покрива или се укрепват по подходящ начин.

Особено внимание да се обърне на технологичната дисциплина при изпълнение на 
наклонени покривни елементи.

ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Изпълнението на инженерните мрежи и съоръжения обхваща подновяване на:

■ водопровод;
■ канализация;
■ електро,телефонна ,охр. сигнална ,телевизионна и др. Мрежи, и ще се 

изпълняват от специализирани групи, които трябва да се договорно задължени да 
спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект. 
Не се допуска кръстосване на вертикални водопроводни щрангове с тръбна разводка на

ел.инсталация при изпълнение на външна връзка, водопроводното налягане е спряно и 
мястото сигнализирано.

При работа по ел.мрежи, освен изключването на напрежението да се поставят и 
предохранителни надписи и табели.

При работа по покриви, тераси и други опасни места да се използват предпазни 
колани и обезопасени скелета.

При прокопаване на канали и отвори в зидове и етажни плочи, да се вземат мерки 
против нараняване на работници в съседните помещения.

ВНИМАНИЕ: Всички вертикални канализационни клонове се полагат в
предварително заложени обсадни тръби с диаметър, осигуряващ по 2 см. отстояние до 
външния ръб на канализационната тръба.

Преди започване и по време на работа се следи за изпълнение на мероприятията по 
информационен лист № 5 към Наредба №2.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛИЦОВКИ И ОСТЪКЛЯВАНЕ



Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се 
извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 ш едно от друго.

При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро 
механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата.

Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се 
ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.

Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността 
им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма.

Елементи за леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на определени за 
целта места.

ИЗВЪРШВАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

1. Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски работи по повърхности, 
където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено 
напрежение.

2. Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната 
площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя.

3. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се 
извършва във вентилирани помещения.

4. Работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на 
основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при 
осигурено проветряване.

5. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да 
се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и 
др.

6. Боядисването по механизиран начин с пожаро - или взривоопасни лаково- 
бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно 
лице, контролиращо спазването на изискванията за ПАБ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В района на строителната площадка да не се допускат външни лица.

На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд с вода с обем 200
литра.

На обекта да се оборудва аптечка и място за оказване на първа долекарска помощ.



Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1,10 м.

Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства, подходящо здраво 
работно облекло и обувки, предпазни устройства.

Да се работи само с изправни, заводски обезопасени машини, инструменти и 
оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация. При работа с 
оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и 
целостта на шланговете.

ДА СЕ СПАЗВАТ:

Приложения № 1 -  7 към чл.2, ал.2, на Наредба № 2 / 22.03.2004г.;

Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи;

Правилник за безопасността на труда при товаро -  разтоварни работи;

Наредба № 3 за ползване на преносими стълби;

Противопожарни строително -  технически норми;

Инструкция за пожарната опасност при извършване на заваръчни и други огневи работи; 

Гръмоотводни инсталации;

Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд;

Наредба № 16 на МРРБ за временната организация на движението при извършване на 
строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23.07.2001 г.

Всички схеми в типовият проект по ПБЗ ще бъдат разработени на основата на 
строителния ситуационен план, изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за 
минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по 
време на строителството и изпитанията. Топлоизолациите ще се изпълняват с каменна вата. 
Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на 
леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и съответни 
мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Противопожарните мероприятия по площадката ще бъдат нанесени на схема. 
Координаторът по БЗ (техническият ръководител) ще следи ежедневно за изправността на 
табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2. Г



Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на 
площадката.

Специализираните групи на подизпълнителите, които ще работят с кислород, 
пропан и подобни ще бъдат писмено предупредени след приключване на работното време 
да не оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали. Тези задължения 
трябва да се впишат и в съответните инструкции по БЗ.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни 
материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) 
предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Координаторът по безопасност и здраве (от състава на надзора), съответно - 
техническият ръководител ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и 
проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;
3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и 

подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;

4. Местата за тютюнопушене, няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време 
на изпълнение на работни операции;

5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла. При пожар или
авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на
необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от
Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема №
5).

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ 

Местата със специфични за този строеж рискове са:

1. Работа по и около фасадните скелета;
2. Работа по стрехите на покрива;
3. Придвижване край отвори.
4. Работни зони за изпълнение на работите по мерки за енергийна ефективност.

СХЕМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКА: Уведомяване на управителя или 
упълномощеното от него лице. Организиране разследване на обстоятелствата на 
злополуката. Съставяне на протокол съгласно Наредбите за устанавяване, разследване, 
регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Представяне на протокола в териториалното поделение на НОИ.
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ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

1. Координатор по БЗ
2. Технически ръководител
3. Ръководител на противопожарната комисия: (от състава на строителите) Мерки за 

безопасни и здравословни условия на труд и организация на движението Ще се 
предпишат унифицирани правила за безопасност на труда и организация на 
движението по време на изпълнението на СМР, предвидени по проекта за 
енергийна ефективност и саниране на панелните сгради. Ще бъдат разработени 
организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи на изпълнение 
на типовият проект.

ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА

Евакуационните пътища се означават на ситуационния план и по самата площадка 
със съответните знаци по Приложение № 2 към Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите 
за безопасност на труда и противопожарна охрана.

МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите, обособени в типовият проект, се 
налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и 
застъпванията, предвидени в комплексния график и разчленените графици по 
специалности.

Местата не са означени в схеми защото са мобилни. Те се определят от 
съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на 
строителя.

Техническият ръководител, съответно строителният надзор или координаторът по 
безопасност и здраве следи за подходящите мероприятия в местата за съсредоточена 
работа, нарежда да се поставят необходимите знаци, да се спазва предвидената 
технологична последователност, да се актуализират в този смисъл инструкциите по БЗ и 
информационните листове. При възникване на необходимост от технологично 
съсредоточение се провеждат ежедневни производствени инструктажи.

При изпълнението на проекта за енергийна по мерки за енергийна ефективност, 
местата за съсредоточена работа могат да възникнат при съвместно изпълнение на:

•мазилки и инсталации;

•фасадни обработки и товаро-разтоварни работи;



•покривни работи и покривни изолации;

•съвместно използване на подемници и други строителни машини.

МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:

Складират се в контейнер и се извозват периодично с контейнеровоз.

Техническите ръководители на подизпълнителите и работниците от всички 
специалности се предупреждават изрично, че строителните отпадъци се събират и 
складират в контейнерите след всеки работен ден; че е забранено хвърлянето на отпадъци 
от етажите, независимо дали има или няма пора по площадката. Спускането на отпадъци от 
етажите става само по монтираните за целта хоботи или като се събират в чували, не по- 
тежки от 25 kg.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Възлага се на Ръководно-експертен екип отговорността по планиране, координация и 
контрол по изпълнение на плана, съгласно изготвения подробен линеен план график.

Предаването и приемането на извършените СМР -  предмет на поръчката ще се 
удостоверява със съставяне на Протокол обр.19, подписан от представители на 
Възложителя и Изпълнителя. Всеки Протокол обр.19 се придружава от Актове и 
протоколи по реда на Наредба№3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство, сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените 
материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гаранционните срокове за СМР са съобразно поетите от фирмата, но не по-къси от 
тези в Наредба№2/2003г.

Част „Архитектура”:

1. Старата дървена дограма и металното остъкление на балконите ще се подменят с 
подходящи, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи 
мерки. Подмяната на фасадната дограма ще бъде извършено съвместно с полагането на 
топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната 
дограма ще се монтират подпрозоречни поли -  алуминиеви. Подпрозоречните поли ще се 
монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива.
2. Ще се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и
покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките 
за енергоспестяващи мерки. ^
3 Ще се приведат в изправност покривните отводнителни воронки -  почистят и уплътнят.
4. Ще се подменят водосточните тръби за отводняване на лоджиите.
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5. Ще се почистят от продуктите на корозия и ще се изпълни антикорозионна защита на 
корозиралите метални парапети.
6. Цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива.
7. Изпълнение на нови обшивки от поцинкована ламарина по покрива.
8. Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
9. Измазване на пукнатини и обрушвания по фасадите.

Част „Конструкции”:

1. С оглед намаляване на последствията от ускоряване на корозията по повърхността на 
армировката е належащо предприемане на мерки за саниране на корозиралите участъци и 
възстановяване на бетоновото покритие. Армировката и части предварително ще се 
почистят от продуктите на корозията и ще се изпълни антикорозионна защита.
2. Ще се подменят преградите от листов материал на вертикалните фуги, на местата с 
констатирани дефекти.
3. Изпълнение на ново или допълнително анкериране и замонолитване на парапет към 
фасаден панел, където е необходимо

Част „ВиК”:

Съгласно доклада от обследване за енергийна ефективност и техническия паспорт не 
се предвиждат строително -  монтажни дейности по тази част.

Част „ОВ”:

Съгласно доклада от обследване за енергийна ефективност и техническия паспорт не 
се предвиждат строително -  монтажни дейности по тази част.

Част „Електро”:

1. Ще се извърши пълна ревизия на мълниезащитната инсталация и ще се възстановят 
повредените и липсващи елементи

2.4. Управление на рисковете

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

Рискове при изпълнението

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне на 
действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване 
целите на Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи 
във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакцш! 
на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на реакции е пртоо
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свързана c увеличаването или намаляването на рисковете на Договора.

Периодична оценка на риска е необходима за контрол ефективността на дейността на 
разработване на варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите и 
намаляват заплахите за осъществяване целите на Договора и за контрол промените във 
външната и вътрешната среда.

От количествена гледна точка рискът се явява функция на вероятността от реализация на 
определена заплаха, използваща уязвими места на системата , както и големината на 
възможната загуба.

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне на 
действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване 
целите на Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи 
във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакция 
на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко 
свързана с увеличаването или намаляването на рисковете на Договора.

Рисковете при изпълнението се състоят в това да се:

'>  Анализира и оцени размера на риска (измерен риск);

’>  Внедрят ефективни и икономични механизми за намаляване на риска
(минимизиран риск);

>- Постигне убеденост, че рисковете се намират в допустими рамки и
остават такива (остатъчен риск)

Следователно, управлението на риска включва основно два вида дейности, които се 
редуват циклично:

Оценка (измерване на) риска;

!>■ Избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете

>



А н а л и з  на  п о те н ц и а л н и т е  з а п л а х и

Избор на оптимални средства за 
оптимизиране на риска до 

________приемливо ниво________

По отношение на оценения риск са възможни следните действия:

!>• ликвидация на риска (например, за сметка на отстраняване на
причините);

!>• намаляване на риска (например, за сметка на използване на
допълнителни средства);

>- приемане на риска (когато инвестициите са по-големи от възможните
загуби);

!>• преадресация на риска (например, чрез сключване на застрахователен
договор).

Наблюдението и контрола на риска е процесът по проследяване на идентифицираните 
рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови рискове. Той спомага за 
осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен 
процес в хода на Договора. С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои 
очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава 
информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането 
на риска. Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, 
прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия или пре -  планиране на 
Договора. Ръководителят на екипа периодично получава информация за ефективността на 
плана и наличието на неочаквани влияния и взима съответните мерки в хода на Договора. 
При идентифициране на рисковете се идентифицира потенциалните рискове на Договора. 
Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистър на рисковете. Той съдържа 
детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

Съществуват голям брой методологии за управление на риска. Тяхното прилагане зависи 
от спецификата на организацията и очакваните резултати.

Изисквания към методологията за управление на риска:

>

>

(\>

Да осигурява полезни при осигуряване на сигурността резултати; 

Да не е много сложна за използване;

Да не изисква много точни данни;
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V  Да осигурява приемлива точност при определяне на значенията на
такива променливи като загуби, вероятности и стойности;

>- Да се базира на стандартите за информационна сигурност.

5^ Да използва процесния подход при осъществяване управление на риска.

Количествен метод за анализ на риска

Основно е предназначен за анализ на риска в големи центрове за обработка на риска.

Описва получаването на оценката на риска. Оценява:

"> Честотата на възникване на заплахи;

>- Последствията в парични измерения, които могат да възникнат в
резултат на всяка заплаха;

Използване на шаблони при анализ на риска

Състои се в разработване на базови средства и мерки за защита, предназначени за 
предварително определени стандартни нива на риска.

Стандартните нива на риска могат да бъдат базирани на:

Ценността на ресурсите като такива;

>• Последствията, които могат да настъпят;

>• Други фактори.

Този подход позволява за определени ценности, да се следват препоръките за съответното 
ниво на риск и на тази основа да се внедряват адекватни мерки за сигурност.

Предимства

>- Реализиране на проверена на практика защита;

>  Лесно разбираеми от потребителя методология за анализ на риска и
политика на сигурност, базирани на набор от средства и мерки за защита;

Осъществяване на действена защита на ценностите при ниска степен на квалификация на 
изпълнителите.

Основни методи за идентифициране на рисковете са:

Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или 
косвена зависимост с резултати от Договора; както и следене за възникване на събития, 
свързани с:

други Договори;

>• с други изпълнители по Договора;



> промени в законодателството;

> отклонения от спецификациите;

>
Договора;

предоставяне на информация необходима на резултатите/продукт на

> вземане на решения;

> отделени ресурси и внимание от участниците в Договора;

> промени в процедурите;

> техническа среда;

> сигурност на информацията.

Оценка на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, влияние, 
взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете може 
да бъде високо, средно или слабо влияние върху обществената поръчка.

Възможността е оценената вероятност да се появи риска.

>■ Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска.

Влиянието на база на: време; разход; качество; обхват; ползи; хора/ресурси.

Определяне на стратегии за управление на рисковете: избор на действие.

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси е цел да не 
се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени 
параметри, свързани е изпълнение на проекта (удължаване срока на проекта, надвишаване 
бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др. Тези процеси са следните:

>- определяне на факторите на влияние -  анализ и оценка на тези фактори,
които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;

идентифициране на риска -  определяне и документиране на онези 
променливи, характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност 
да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;

!>■ качествен анализ на риска -  определяне на вероятния начин на промяна на
идентифицираните рискови променливи;

количествен анализ на риска -  задаване на количествени стойности на 
извършения качествен анализ;

оценка на риска -  извършва се на две нива: свързано с конкретното 
осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет -  
тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния 
проект;

)► свързано с изчислената ефективност на проекта -  конкретен количествен
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измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при 
другите видове ефективност -  социална, културна, образователна и др., оценката на риска 
се извършва чрез качествени измерители.

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан 
е лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им 
влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за 
определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. 
Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на 
качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска. 
Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията чрез 
съответни методи и инструменти. Методиката, предложена в настоящото изследване, се 
състои от следните стъпки:

>■ Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)

„> Оценка на значимостта на риска

Оценка на вероятността от настъпване на риска 

Съставяне на матрица на рисковете.

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 с 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;

'> Организиране -  предприемане на действия, които или намаляват
вероятността за поява 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;

Овладяване -  действия, които са планирани и организирани да бъдат 
предприети при случайно възникване на рискове на рисковата ситуация.

Прилагаме също специфичният инструмент „Основна Риск матрица” (GRM), който е 
изключително подходящ за идентифициране и оценка на риска бързо и икономически 
ефективно. Този инструмент подпомага проектните ръководители с малко ресурси да 
извършват анализ на риска на проекта. Основната Риск Матрица (GRM) съдържа широк 
набор от рискове, които са категоризирани и класирани според тяхното потенциално 
въздействие и вероятност на настъпване. Матрицата подпомага проектните ръководители
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в бързо идентифициране на рисковете и служи като основа за планиране на действия при 
непредвидени случаи, да намали разходите и да не допусне нарушаване на графиците.

На база дългогодишен опит и експертни проучвания и данни на бизнеса в „Основна Риск 
Матрица” (GRM) са установени 14 категории на риска и 77 свързани с тях рискове, като 
основната категория е „Технологичен и оперативен риск” -  разделена на оперативен, 
инженерен и риск при изпълнение. Оперативен риск включва липсата на комуникация и 
координация в проекта, производителността на труда и неправилното планиране. 
Инженерен риск включва неадекватни инженерни проекти, непълен обхват на проект, 
неадекватни спецификации и разлики между действителните стойности и инженерните 
предложения. Риска при изпълнение включва границите на технологията и количеството 
на работа.

Три са основните категории на рискови фактори, които сме идентифицирали като основно 
допринасящи за степента на риск на този проект, или за вероятността от възникване на 
възможност за провал. Това се средата на клиента (Възложителя), средата на екипа и 
сложността на услугата, в т.ч. проектиране и изпълнение. Всяка от категориите има 
свързани с нея рискови фактори, за които по Ръководството за стойност на всеки фактор е 
направена оценка и възможните резултати за вероятност от възникване са нисък, среден и 
висок.

Фиг. 1: Матрица за управление на риска

Много
вероятно

Средно

2

Високо

3

Високо

3

Вероятно Ниско

1

Средно

2

Високо

3

Малко Ниско Ниско Средно

вероятно ________ ]_________ 1 2
Вероятност 
риска да се Незначителна Умерена Основна

случи
>

Тежест на ефекта на риска (въздействие върху обществената поръчка)

>  Матрицата за управление на риска е с нива на всяко от измеренията. Тези
нива може да са високо, средно -  високо, средно, средно -  ниско и ниско.

V  При оценяването на риска на проекта се вземат предвид и двата важни
аспекти на проектното финансиране на инфраструктурен проект, които го отличават от 
корпоративното и традиционно ограничено откъм ресурси проектно финансиране:



У* високата концентрация на проектни рискове в ранната фаза на жизнения
цикъл на проекта, т.е. предварителна фаза;

>  Рисков профил, който търпи важни промени с напредване изпълнението на
проекта, с относително стабилни парични потоци -  обект на пазарни и регулаторни 
рискове, до окончателното завършване на проекта.

!>- Фигурата по -  долу описва основните групи проекти, които възникват през
жизнения цикъл на проекта

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Оценка на риска

На база определените граници на защита и степен на детайлизация се подбира конкретна 
методология за анализ на риска, чрез която се измерва риска, зависещ от 
идентифицираните ценностите на системата и вероятността за реализиране на заплахи, 
използващи съществуващите уязвимости.

Извършват се следните дейности:

Определяне границите на защитата и необходимата степен на детайлизация;

Избор на подходяща методология за анализ на риска -  в зависимост от 
Договора се избира количествен или качествен подход и съответстващата им 
методология;
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>• Анализ на риска

>► Определя се вероятността за нанасяне вреда, чрез реализиране на заплаха;

>► Извършват се следните дейности:

>- Идентификация на уязвимите места;

’>- Оценка на вероятностите;

Измерване на риска.

Минимизация на риска: Определя се остатъчния риск, на база възможностите на 
организацията да вложи средства в осигуряване на безпроблемното решение на 
възникналите непредвидени обстоятелства.

Извършват се следните дейности:

Определяне областите с недопустимо голям риск;

'>■ Избор на най-ефективните средства за защита;

Определяне доколко е приемлив остатъчния риск.

У? Определяне обхвата и детайлизацията

Определяне на границите: Границите могат да включват целият обхват на 
изпълнение на Договора или части от него.

Определяне степента на детайлизация: Степента на детайлизация зависи от 
наличието на критични фактори за безпроблемното реализиране на Договора.

З*" Във всички случаи ще е необходимо детайлно описание на процеса на
предаване на данни и редица критични фактори

>- Уточняване на използваната методология: Методологията за управление на
риска се определя на този етап. Ако тя е била предварително определена е необходимо 
доуточняване в съответствие със зададените граници и детайлизация.

Всички компоненти на Договора са ценни, но всеки е със собствена тежест. 
Отчетът на ценностите в системата е първата стъпка към определяне областите, на които е 
необходимо да се обърне особено внимание.

Пазарният и ценови риск оценява доколко промените в цените на основните горива и 
енергия ще окажат влияние върху проекта. Сравнително краткия времеви хоризонт за 
изпълнение предполага не толкова големи изменения в тези параметри, които биха довели 
до резки промени на цените, заложени в проекта. Наличието на ресурс непредвидени 
разходи и малката зависимост на СМР от горива и енергия не дават възможност за 
сериозен ценови риск.

Като основни ценови групи рискове за проекта се определят групата на времевите рискове 
преди започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване, и за етапа на



проектиране, и за етапа на изпълнение на строителството; групата рискове, свързани с 
комуникация, нормативна база и законодателство.

Проблеми и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на
договора

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ:
• Закъснение началото на започване на работите:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка: забавяне на процедурата поради обжалване от страна на класирани на по -  задни 
места или отстранени участници; забавяне на подписване на Договора между 
Възложителя и Изпълнителя; Закъснение на строителството поради забавяне на издаване 
на разрешение за извозване на земни маси; Разрешение за извозване на строителни 
отпадъци; закъснение на строителството поради забавяне изготвянето на актове и 
документи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; Риск от забавяне на изпълнението на СМР, поради промяна в проекта;

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
-  стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни 
обекти и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на 
дейностите, Изисквания на нормативни документи -  изпълнение съгласно 
законодателството, Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на 
ситуацията в сродни по дейност организации, както следва: Стриктно спазване на всички 
изисквания на Възложителя при подготовка на техническото предложение и офертата; 
Осигуряване на всички поискани от Възложителя документи за подписване на Договора и 
неговите Приложения в срок; Гарантиране, че предоставените документи са автентични, 
не са с изтекъл срок, финансовите ресурси са налични за обезпечаване на Гаранцията за 
изпълнение на договора, както и изискваните технически специалисти, необходими за 
изпълнение на поръчката; Своевременно придвижване и съгласуване на всички документи 
и заплащане на изискуемите такси; Съставяне успоредно с изграждането на обекта на 
изискуемите по наредбата протоколи, бетонови дневници, дневници за монтажни работи и 
др., както и следене за навременното предаване на сертификати и декларации за 
съответствие на вложените материали; Следене от ръководителя на екипа за сроковете, 
заложени в графика, и съставяне на план -  график със срокове, кога се предават за 
одобрение отделните проекти и необходимото време за одобрение от Възложителя/ 
Строителния надзор, съгласно Договора; При изтичане на срока за одобрение на Договор 
изпращане от ръководителя на писмо, с което се потвърждава или променя срока за 
одобрение; Писмено уведомяване на Възложителя в случай на неоснователна забава от 
страна на Строителния надзор; Обосноваване на необходимостта от промяна на проекта е 
Доклад от Ръководителя и описание на промените за промяна в проекта; Изискване на 
изричното одобрение на Възложителя за предприемане на промени в проекта.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Отчитане на риска от забавяне на строителството, поради обжалване 
на процедурата; Готовност за коригиране на Линейния график от Ръководителя на екипа



при забавяне на сроковете повече от предвиденото, добавяне на нови ресурси, 
преразпределяне и/или пренасочване на наличните ресурси, така че срокът за завършване 
да остане съгласно изискванията на Възложителя; В случай че участникът е класиран на 
първо място, подготовка на документите за подписване на Договора още при обявяване на 
резултатите от класирането на участниците; Съставяне на чек лист от Ръководителя на 
екипа с необходимите документи и срокове за набавянето им или подписването им и 
подготвяне съгласно Линейния план -  график за изпълнение на поръчката на 
уведомителни писма -  покани към заинтересованите страни за присъствие на съставянето 
и подписването на протоколите по Наредба №3; Следене от Ръководителя на екипа за 
сроковете на подобектите и съставяне на план -  график със срокове, кога се предават за 
одобрение и необходимото време за одобрение от Възложителя / Строителния надзор, 
съгласно Договора; Изпращане на писмо от Ръководителя при изтичане на срока за 
одобрение по Договора, с което се потвърждава или променя срокът за одобрение; 
Писмено уведомяване на Възложителя в случай на неоснователно забавяне от страна на 
Строителния надзор;

Мерки за преодоляване на риска: При изискване на разяснения по части от 
Строителната програма и Офертата -  подкрепяне на предложените решения със 
съответните обосновки и изчисления, които да удовлетворяват компетентните органи; В 
случай на установяване липса на документ -  предприемане на действия за неговото най -  
бързо набавяне; Съставяне от ръководителя на чек-лист за необходимите документи, 
които се изискват за започване на строителството или трябва да бъдат поддържани по 
време на изпълнението на обекта; При забавяне на изпълнението, поради неосигурени 
документи -  предприемане на мерки за експресното им издаване и ако тези мерки са 
недостатъчни -  изготвяне от ръководителя на план за компенсиране на закъснението; 
Паралелно изготвяне на всички протоколи по Наредба №3 паралелно с изпълнението на 
отделните подетапи; Своевременно уведомяване на страните, които ще подписват тези 
протоколи; Недопускане на преминаване към следващ етап, ако не са съставени протоколи 
по Наредба №3; При изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на 
представител за подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за отказ от 
подписване на Протокол -  предприемане на действия съгласно изискванията на 
Възложителя, но в никакъв случай непредприемане на неоснователни действия за спиране 
на строителството, водещо до удължаване на срока на Договора.
• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка: Издаване на разрешение за достъп до обекта, подписване на Протокол 2 (2а); 
Забавяне на одобрения на Строителната програма и линейния план -  график от страна на 
Възложителя/Строителния надзор; Забавяне на одобрения за избор на материали за 
влагане в обекта от страна на Възложителя/Строителния надзор; Необходимост от 
допълнителни укрепителни дейности, дейности по отводняване на площадката; При 
изпълнение на СМР, които не са предмет на поръчката; Забавяне вследствие забавяне на 
доставки на материали; Забавяне вследствие лоши метеорологични условия; Забавяне 
вследствие на инцидент при трудова злополука; Забава причинена от недобра 
координация в техническите процеси; Забава вследствие промяна на техническото 
ръководство на обекта;

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи -  изпълнение съгласно законодателството, анализ 
на ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по



дейност организации, както следва: Предаване на необходимите документи, за да бъде 
подписан Протокол 2(2а) в срок и да се осигури достъп до строителната площадка; 
Представяне от ръководител на актуализирани Строителна програма и Линеен план 
-  график за изпълнението на обекта; При неспазване от Възложителя/Строителния надзор 
на сроковете за одобрение - непредвиждане това да се отрази на сроковете по 
предложения график и довеждане до закъснение; Влияние на неспазването на 
сроковете за одобрение на материал върху сроковете за изпълнение на даден етап от 
проекта и предизвикване на закъснение от графика - Подготовка от ръководител на екипа 
преди започването на строителната част на актуализиран списък с материалите за 
одобрение от Възложителя/ Строителния надзор; За гарантиране, че възможната поява на 
такива СМР няма да се отрази на предложения график - предлагане от ръководител на 
екипа на План за преразпределение на наличните ресурси и изпълнение на възникналите 
допълнителни СМР паралелно с останалите, така че да се спазят сроковете по етапи; 
Изготвяне и предоставяне на Възложителя за одобрение в най-кратки срокове на План за 
действие, в който да бъдат описани мерките, които Изпълнителят препоръчва да 
бъдат предприети, количествен, стойностен и времеви анализ на възникналите 
допълнителни видове СМР, както и какъв да е ефектът им върху изпълнението на 
Договора и спазването на сроковете по Линейния план - график; Изготвяне и 
получаване от ръководител на екипа преди започването на строителния етап на 
одобрение за избор на видовете материали, които ще бъдат вложени в обекта; Избиране 
въз основа на този списък и правилата в Плана по качество на Доставчик; Съставяне от 
ръководител на екипа график за доставките, където се уточняват сроковете за доставка на 
материали, така че да не се създават предпоставки за прекъсване на строителството; 
Предприемане съгласно политиката за качество на всички необходими дейности по 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците; Провеждане на 
задължителните инструктажи на всички работници; Предвиждане съгласно Оценката на 
риска на работното място за различните звена работници на лични предпазни средства; 
Изготвяне на подробна строителна програма и програма за управление на качеството за 
гарантиране избягването на този риск и намаляването до минимум на щетите при 
възникването му; Изготвяне от ръководител на организационна схема, където за всяка 
една длъжност се дефинират задълженията и отговорностите, както и необходимата 
квалификация; Стриктно спазване на заложената организационна схема и 
изискванията към позицията в случай на промяна в техническото ръководство на обекта; 
Разполагаемост с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени 
технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на 
проекта.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Своевременно придвижване на всички необходими документи, 
подаване в срок на изискуемите от съответната организация заявления, молби и др.; 
Изготвяне на план - график, съгласно предложения Линеен план - график за изпълнение 
на проекта, в който да бъдат описани етапите, за които ще е необходимо одобрение от 
Възложителя/ Строителния надзор, така че Възложителят/ Строителния надзор да 
има възможност да осигури необходимите му ресурси за спазване на сроковете по план - 
графика за одобрение; Изготвяне от Ръководител на екипа на пълен актуализиран списък 
на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, с описване на произхода им, 
стандартите на които отговарят, технически характеристики и предоставяне на 
декларации за съответствие и/или сертификати за качество или протоколи от изпитване в 
лаборатория, при подробно описание на етапа на подбор на материали и доставчици в
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Плана за качество на Изпълнителят; Подробен оглед и заснемане на терена по време на 
етапа на разработване на Работния проект, съставяне на анкетна карта е описание на 
действителното състояние на терена, съществуващите настилки, сгради, шахти 
тръбопроводи и комуникации и др.; Оглед на площадката, местата на включване на 
новите мрежи и тръбопроводи към съществуващите по време на етапа на разработване на 
Работния проект; Предоставяне на препоръка за действие на Възложителя при 
констатиране на предпоставки съществуващите тръбопроводи и мрежи да 
функционират безаварийно или да създават повишен риск за населението или за 
функционалността на обекта и безопасността на работниците; Изпълнение на всички 
големи доставки съгласно изготвен график за доставки, където са посочени сроковете за 
заявка, срок за доставка и др. необходима информация; Поддържане на постоянен 
контакт с доставчика и следене дали изпълненията на поръчката се движи съгласно 
заложените времеви рамки; Разполагаемост с добра финансова история на участващите 
дружества за намаляване на риска от забавяне на доставки, вследствие ненавременни 
плащания към доставчици; Забавяния на плащания към работници, различни такси, 
които също могат да се отразят върху срока за изпълнение; Следене от техническия 
ръководител и отговорника по ЗБУТ за изпълнението на предписанията на ПБЗ, 
вътрешните правила по качество, мерките по ЗБУТ, инструктажите, плановете за аварии, 
инструкциите за изпълнение на СМР и за работа със строителни машини и др.; Стриктно 
следене от ръководител на екипа за изпълнението правилната технологична 
последователност на процесите, спазването на инструкциите за монтаж на материалите от 
производителя, както и на инструкциите за изпълнение на СМР; Създаване на условия за 
работа на служителите и работниците, ангажирани от Изпълнителя, отговарящи на 
тяхната квалификация и изисквания към заеманата позиция.

Мерки за преодоляване на риска: При констатиране на закъснение на етап от 
предложения Линеен план -  график - даване на предложение от ръководител на екипа за 
компенсиране на закъснението или чрез реорганизация на другите етапи и компенсиране 
на закъснението или чрез прехвърляне на задължения към други участници и 
компенсиране на времето, необходимо за подготовката и издаването на документите; За 
улеснение на Възложителя/Строителния надзор - изготвяне от ръководител на екипа на 
доклад, в който да бъдат отразени промените, които се предвиждат спрямо предадените с 
офертата Строителна програма и Линеен план -  график; Непредвиждане забавянето на 
одобрението на Строителната програма и Линеен план -  график да повлияе върху 
сроковете за строителство, тъй като Програмата е следствие от етапа на изграждане и е 
възможно да се компенсира забавяне на одобрението, когато е в разумни граници; В 
случай на голямо забавяне - изготвяне от ръководител на екипа на план за 
редуциране забавянето на проекта; Когато забавянето е в допустими граници - 
изготвяне от ръководител на план за редуциране забавянето, като за целта за спазване на 
графика на доставките за обекта включване на втори доставчик, в случай че основният 
няма капацитета да изпълни заявените количества в по-кратък срок; В случай на забавяне 
на одобрение на материал, поради резерви към качеството или техническите 
характеристики на материала - предлагане от ръководител на екипа на Възложителя/ 
Строителния надзор на алтернативен вариант, за одобрението, на който 
Възложителят/Строителния надзор да могат да реагират в по-кратки срокове; При 
показване на изчисленията, направени от ръководителя на епика, че с наличните на обекта 
работници не може да се поеме изпълнението на допълнителните СМР и да се спазят 
сроковете по Линеен план -  график - предвиждане да бъдат осигурени допълнителни 
ресурси за обезпечаване нормалната работа на обекта и спазването на сроковете по 
графика, което води до промяна в организационния план на работа, който да включи
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новите CMP, съставяне от ръководителя на екипа на план за работа и график за 
изпълнение, съгласно които да се изготвят разчетите, необходими за обезпечаването на 
изпълнението на СМР е материали, работна ръка и механизация; В случай на забава по 
каквито и да е причини - подсигуряване на допълнителни групи работници и механизация; 
Изготвяне от ръководителя на екипа на план - график за компенсиране на закъснението от 
Линеен план -  график; В случай на забавяне на доставки или невъзможност доставките да 
бъдат извършени в заявените количества - осигуряване от ръководителя на екипа на 
необходимите количества материали от други доставчици, недопускане материалите да 
бъдат подменяни с други, невключени в списъка е одобрени материали, без изричното 
съгласие на Възложителя; В случай, когато е невъзможна доставката на материал от друг 
доставчик или подмяната на материал в списъка на одобрените материали - съставяне от 
ръководител на план - график за компенсиране на евентуално закъснение на доставка, или 
преработване на Линеен план -  график, предвиждащ преместване напред във времето за 
изпълнение на етапи от проекта, за които няма проблем с извършването на доставки; 
Недопускане на оказване влияние върху качеството на изпълняваните СМР на всички 
предприети мерки; Вземане на всички предписани в ПБЗ, инструкциите и Плана по 
качество предварителни мерки за осигуряване на безопасността на работниците и 
служителите по време на работа; За намаляване на времето за реакция при трудова 
злополука - приемане на вътрешни правила, описани в Плана за качество; Своевременно 
уведомяване на Възложителя и компетентните органи от отговорника по ЗБУТ и 
Техническия ръководител; Съобразяване в Линеен план -  график на обекта на 
технологичната последователност за всеки вид СМР и изготвяне на тази база на 
графиците за работна ръка и механизация; В случай на забавяне даване на предписание от 
ръководител на екипа за коригиране на технологичните процеси и изготвяне на график за 
компенсиране на възникналото закъснение; Разполагаемост с достатъчно на 
брой квалифицирани специалисти, отговарящи на критериите на възложителя, и които в 
случай на необходимост да бъдат включени в ръководния персонал за обекта.
• Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 
обекта:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка: Отказ на Възложителя / Строителния надзор да подпише Документите за 
приемане на изпълнените СМР; Риск от закъснение предаването на обекта, свързан с 
изготвяне на екзекутивна документация; Риск от закъснение предаването на обекта 
свързан с изготвяне на протоколи съгл. Наредба 3 за съставяне на актове по време на 
строителството.

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни 
обекти и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на 
дейностите, Изисквания на нормативни документи -  изпълнение съгласно 
законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ 
на ситуацията в сродни по дейност организации, както следва: Стриктно изпълнение 
на дейностите, описани в Строителната програма и плана за управление на качеството 
за обекта, предоставяне на необходимите и изисквани доказателства за извършените 
работи за всеки един етап на плащане на изпълнение СМР; Съставяне за всеки завършен 
етап и/или подобект на протоколите по Наредба 3 и провеждане на проби и 
изпитания; Своевременно подготвяне на екзекутивната документация и следване на 
етапите на строителство с отразяване върху работните чертежи на всички настъпили 
изменения; Заверка на чертежите при завършването на етап от строителството от 
упълномощените страни (съгласно Договора между Възложителя и Изпълнителя) и̂
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своевременно информиране за предстоящи събития по начин, уточнен в Договора 
между Възложителя и Изпълнителя или някое от Приложенията към Договора; 
Съобразяване на събитията с линейния план - график.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Поддържане на непрекъсната комуникация с Възложителя /
Строителния надзор и изпълнение на всички предписания и препоръки на Възложителя / 
Строителния надзор, които са технически обосновани, няма да навредят на качеството и 
срока за изпълнение на видовете СМР, и няма да доведат до противоречие с нормативните и 
законовите изисквания, както и не противоречат с инструкциите за полагане на материалите 
от Доставчика и Производителя; Изпълнение само на писмено зададените предписания и 
препоръки; Контролиране от ръководителя на екипа за съставянето на екзекутивната 
документация, коригиране и контролиране нанасянето на евентуални промени, следене за 
сроковете на приключване по отделните етапи и за своевременно комплектоване и 
подписване от съответните страни; Своевременна подготовка на документацията и 
подписване на протоколите при приемането на изпълнените видове СМР съгласно 
заложените в линейния план - график срокове; Навременно уведомяване на 
заинтересованите страни за датата на събитието; Осигуряване на необходимите уреди и 
специалисти за проверка на качеството на изпълнените видове СМР съгласно договорното 
споразумение между Възложителя и Изпълнителя.

Мерки за преодоляване на риска: Изготвяне от ръководителя на екипа на план за 
отстраняване на забележките на Възложителя / Строителния надзор; Разпределяне от 
ръководителя на екипа в подготвения план на задълженията и отговорностите на екипа за 
подготовка и предаване на обекта, така че забележките да бъдат отстранени максимално бързо 
и да се подпишат документите за предаване на обекта; Включване при допуснато забавяне в 
изготвянето, одобрението и комплектоването на екзекутивната документация на допълнителни 
екипи; За контролиране на процеса и недопускане на забавяне на сроковете за предаване - 
съставяне на график за предаване, одобрение и съгласуване на документацията; Следене от 
ръководител на екипа за спазването на графика; Паралелно изготвяне на всички протоколи 
по Наредба 3 с изпълнението на отделните подетапи; Своевременно уведомяване на 
страните, които ще подписват тези протоколи; Недопускане на преминаване към следващ 
етап, ако не са съставени протоколи по Наредба 3; При изпратена покана към някоя от 
страните и неосигуряване на представител за подписване на Протокол или непредоставяне на 
мотиви за отказ от подписване на Протокол - предприемане на действия съгласно 
инструкциите на Възложителя, но в никакъв случай непредприемане на неоснователни 
действия за спиране на строителството, водещо до удължаване на сроковете по Договора.
2. Липса/ недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка: Риск, свързан със задължението на Изпълнителя да уведомява Възложителя за 
всички дейности, които ще бъдат предприети по време ИА изпълнение на договора; Риск, 
свързан със задължението на Възложителя да уведомява Изпълнителя за промени или 
допълнения в указанията, техническите спецификации и договорното споразумение; Риск, 
свързан със задължението на Възложителя да спазва срокове за вземане на решения, 
одобряване на детайли, проектни решения, предложения, строителна програма, технически 
спецификации и др., касаещи работата на Изпълнителя; Риск, свързан с уведомяването на 
заинтересованите страни за срещи, дати на ключови събития и изпитания и др.; Риск, свързан 
с мерките за информация и публичност; Риск, свързан с достъп до информация; Риск, свързан 
с набавяне на необходимата информация за реализиране на целите на договора.
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Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ на 
ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации, както следва: Следене от ръководителя на екипа Възложителят или негов 
упълномощен представител да бъдат информирани периодично (сроковете се договарят с 
Възложителя) за хода на изпълнението на дейностите по Договора, сроковете за 
изпълнение и приключване, както и провеждането на тестовете и изпитанията, в които ще е 
необходимо Възложителят да вземе участие; Следене от ръководителя на екипа за 
изпълнението на Комуникационния план, в това число описване на цялата кореспонденция в 
дневник на кореспонденцията с входящи, респ. изходящи номера; Следене от ръководителя 
на екипа за сроковете по всички запитвания към Възложителя и изпращане на уведомителни 
писма до Възложителя при неспазване на сроковете по тях; Следене от ръководителя на 
екипа за кореспонденцията и при забавяне на отговор, решение или одобрение на 
Възложителя - изпращане на уведомително писмо до Възложителя в какви срокове е 
допустимо да се забави решението, без да се наруши продължителността, 
взаимообвързаността и последователността на дейностите по предложения Линеен план - 
график; Изготвяне от ръководителя на екипа на комуникационен план, съгласуван с 
Възложителя, където да са дефинирани всички задължения и отговорности на 
заинтересованите страни и кои страни се предвижда да вземат участие в периодичните работни 
срещи и кои ще бъдат уведомявани за присъствие изрично; При подписване на Договора 
уточняване на параметрите на работните срещи с Възложителя; Стриктно придържане към 
мерките за информация и публичност, заложени в Договора, Техническите спецификации, 
Изискванията по ОП и предложения план за информация и публичност; Представяне от 
ръководителя на екипа на Възложителя разработен Комуникационен план, в това число 
изготвена схема за предоставяне и достъп до необходимата на Възложителя информация; 
Отговорност на ръководителя на екипа за набавяне на необходимата информация за 
реализиране на целите на Договора, изготвяне на план и график за координация и 
взаимодействие между страните, от които се получава необходимата информация.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Изготвяне от ръководителя на екипа на комуникационен план с график 
по ключови събития, където да бъдат изготвени образци за комуникация с Възложителя и 
негови представители, записване на всяка входяща и изходяща кореспонденция в дневник 
на кореспонденцията под съответния входящ или изходящ номер; Следене от ръководителя 
за цялата кореспонденция, касаеща проекта и при системно забавяне на решения - 
уведомяване на Възложителя и предлагане на мерки за подобряване на комуникацията; 
Съставяне от ръководителя на екипа и предоставяне на Възложителя на график за предстоящи 
искания за одобрения, решения, разрешения и тестове, които Възложителят трябва да даде или 
изпълни, вкл. сроковете за одобрения, така че в случай на необходимост Възложителят да 
успее да подсигури и организира, в рамките на предложения срок, необходимите му 
технически специалисти; Изпращане от ръководителя на екипа до възложителя на график 
с ключовите събития, проби и изпитания, уговорени работни срещи, уведомителни писма с 
потвърждение / промяна на параметрите на срещата; Представяне от ръководителя на екипа за 
съгласуване с възложителя на всички мерки за информация и публичност, касаещи проекта, 
преди да бъдат предприети; Следене от ръководителя на екипа цялата изисквана по Договора 
информация да се изготвя и съхранява във вида, указан от възложителя, както и осигуряване 
по всяко време на достъп до необходимата му документация, в обхват описан в Договора и без



да се засягат други Договори с други Възложители; Следене от ръководителя за спазване на 
плана за координация и взаимодействие и приложения към него график и недопускане на 
просрочване на заложените срокове.

Мерки за преодоляване на риска: Промени в екипа от ръководителя и делегиране 
на допълнителни права, преразпределяне или пренасочване изпълнението на част от 
дейностите към други звена, така че да се спазят изискванията на Договора за информираност 
и да се създадат условия за непрекъснат контрол и проверка на изпълнението на 
договорените дейности; В случай на установяване, че възложителят бави решения поради 
некоректно подадени данни от изпълнителя - промени в екипа от ръководителя и 
делегиране на допълнителни права, преразпределяне или пренасочване изпълнението на част 
от дейностите към други звена, така че да се спазят изискванията на Договора за 
информираност и да се създадат условия за непрекъснат контрол и проверка на 
изпълнението на договорените дейности; В случай на забавяне на решение, одобрение или 
друга информация, водеща до забавяне на изпълняваните дейности по Линейния план- 
график - Съставяне от ръководителя на план за компенсиране на закъснението с прилагане 
на коригиран Линеен план - график за съответните дейности; Следене от ръководителя на 
екипа по графика за ключови моменти, проби и изпитания, за които съгласно Договора 
трябва да уведоми възложителя, който да осигури свои упълномощени представители в 
уговорения в комуникационния план срок; Изготвяне от ръководителя на екипа на 
инструкции към ръководния състав за изпълнение на поръчката, където да бъдат описани 
всички специфични условия на мерките и задълженията на изпълнителя по тази част; 
Предоставяне от ръководителя на схема на въвеждане и архивиране на документацията и 
предоставяне на Възложителя на информация за наличните документи и очаквани или в 
процес на одобрение документи; Предлагане от ръководителя на екипа на възложителя 
план за преодоляване на последствията с обосноваване на предложените решения и 
предлагане за съгласуване на нова организационна схема и срокове за 
предоставяне на информация, така че да не се забавят дейностите по предложения Линеен 
план- график.

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта:

Заинтересовани страни: 
о Възложител
о Строителен надзор -  представител на възложителя,
о Изпълнител -  строителство.

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка::
о Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнител и
Възложител/ Строителния надзор.
о Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между Възложител и
останалите участници в проекта.

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 
- стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни 
обекти и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ 
на ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации, както следва: Стриктно спазване на описаните в Договора задължения; За по- 
добра организация на работата и осигуряване на качеството - разработване за обекта на 
Строителна програма -  актуализирана от тръжната документация, и План за качество, 
където са описани взаимоотношенията между Изпълнител -  Възложител/ Строителен,
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надзор; Съдействие на възложителя при контакта му с други участници в строителния 
процес, като ясно и точно подготвяне на необходимите документи, които са в правомощията 
му и за които съгласно Договора трябва да поеме отговорност.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Следене от ръководителя на екипа за добрата комуникация с
възложителя и строителния надзор като негов представител; Водене на кореспонденцията 
съгласно одобрен образец, като всички предавани документи да са придружени с Приемно - 
предавателен протокол и/или Придружително писмо; Поставяне за всяко писмо, което се 
изпраща / получава, на изходящ/входящ номер; При провеждане на работни срещи - 
съставяне на протоколи за работна среща, които да бъдат свеждани до знанието на всички 
участници; Стриктно спазване на инструкциите на Възложителя и възложените с Договора 
отговорности и съдействие на Възложителя съгласно правомощията му за всички възникнали 
въпроси от Управляващия орган, касаещи строителството на обекта; Изготвяне от 
ръководителя на екипа на план — график за необходимите съгласувки и одобрения от 
концесионера с отбелязани дати за предаване на документите за съгласуване и срок за 
одобрение от концесионера; Подготовка от ръководителя на екипа на документите, 
поискани му от Възложителя съгласно инструкциите и установените образци.

Мерки за преодоляване на риска: Вземане на мерки в случай на събитие съгласно 
Плана за качество и Строителната програма, така че да се избегне влиянието на събитието 
върху строителния процес; Изготвяне от ръководителя на екипа на план за комуникация с 
Възложителя / Строителния надзор където да са описани задълженията на изпълнителя, 
отговорния екип, списъка на дейностите и упълномощените лица да ги изпълняват, както и 
методите за контрол; В случай на събитие - вземане на мерки съгласно Плана за качество 
и Строителната програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху 
строителния процес; Изготвяне от ръководителя на екипа на план за комуникация и план 
- график за необходимите съгласувки;
3. Промени в законодателството на България:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка::

о Промяна на ЗУТ.
о Промяна в изискванията за приемане на строежите.
о Промяна в изискванията на ОП, касаещи наблюдението на извършените СМР, 
свързани с промяна на органа, изпълняващ контрола на качеството, метода на наблюдение 
и следене за качеството, отчитането на изпълнените работи и др..

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ на 
ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации, както следва: При изготвянето и реализирането на проекта - следене от 
ръководителя на екипа за всички промени, които ще засегнат изпълнението на проекта и за 
изпълнението на уточнените видове СМР, така че да отговарят на всички изисквания; 
Информация за евентуални промени в наредбите много време преди влизането им в сила; 
Сигурност от приравняването с европейското законодателство, че евентуална промяна, 
няма да е непозната и неочаквана; Добра производствена практика и работата с чужди 
компании по европейски стандарти, даващи увереност за недопускане на преструктуриран^ 
на организационната програма; Нищожност на риска от промяна в изискванията за приемаш;
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ь
на строежите, поради факта, че тези изисквания се синхронизират съгласно препоръките на 
Европейския съюз и евентуална промяна няма да е непозната и неочаквана; При залагане 
на тези изисквания на етап проектиране - гаранция за неповлияване върху графика за 
изпълнение;

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Проследяване на всички бъдещи промени се гледат от ръководителя на 
екипа, изготвяне на план за нанасянето им, ако не са били отразени при съставянето на 
проекта, и изготвяне на план за промяна в инструкциите за съставяне на документацията за 
приемане и списъка от дейности, които трябва да се извършат от Изпълнителя преди 
подписване на документите за предаване на обекта; Изготвяне от ръководителя на екипа на 
план за нанасяне на промените, вследствие промяна на ЗУТ, като в случай на удължаване на 
срока за изпълнение на дадени СМР или при отлагане началото за изпълнението им - 
съставяне на план - график, с който се компенсира времето за закъснение; В случай на 
закъснение - преценка от ръководителя на екипа дали сроковете да бъдат компенсирани 
чрез замяна на реда на изпълнение на етапи/подобекти чрез прехвърляне на ресурси 
между подобектите или чрез подсигуряване на допълнителни ресурси; Изготвяне от 
ръководителя на екипа на план за промяна в инструкциите за съставяне на документацията 
за приемане и списъка от дейности, които трябва да се извършат от Изпълнителя преди 
подписване на документите за предаване на обекта, като в случай на удължаване на срока за 
предаване на обекта - съставяне на план -график, с който да се компенсира времето за 
закъснение; В случай на закъснение -преценка на ръководителя дали сроковете да бъдат 
компенсирани чрез прехвърляне на отговорности между отделните екипи, участващи в 
изпълнението на проекта или чрез подсигуряване на допълнителни екипи; Своевременно 
коригиране на Строителната програма, Плана за качество и Плана за комуникация.

Мерки за преодоляване на риска: Следене на законите. Незабавно изпълнение 
препоръките Възложителя в съответствие е настъпилите промени в законодателството;
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 
по договора от страна на Възложителя:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка:
о Риск от забава на плащания от Възложителя поради непълна документация 
изисквана от Възложителя, за да се одобри плащане.
о Забавяне на плащане от Възложителя поради препоръка от Строителния надзор или 
упълномощен представител на Възложителя, отговарящ за контрола на изпълнението и 
качеството.
о Забавяне на плащания от Възложителя поради системно неизпълнение на Договора 
от Изпълнителя.
о Забавяне на плащания от Възложителя при изрядна документация на Изпълнителя - 
подписани и одобрени документи за плащане, одобрени количествени сметки за 
извършените работи и издадена данъчна фактура.
о Риск от системни нарушения на договора от страна на Изпълнителя,
о Риск от системни нарушения на договора от страна на Възложителя,
о Риск от системно закъснение на Изпълнителя от одобрения Линеен план - график,
о Риск от отклонение от предложената строителна програма.
о Риск от възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в разработването 
на проекта, но касаещи качеството на предвидените за изпълнение СМР. 
о Промяна на икономическата обстановка в страната - срив на икономиката, 
хиперинфлация, рецесия и др.
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о Промяна на цените на основните суровини с повече от 15%.
о Увеличение на цените на горивата с повече от 15%.
о Увеличение на цените на тока/газа с повече от 15%.
о Промяна в минималната работна заплата и произтичащите от това промени в
осигуровки, данъци и други плащания.

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ на 
ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации: Съставяне на организационна схема на екипа, работещ по организацията, 
контрола на качеството и отчитането на обекта, където се дефинират задълженията и 
отговорностите на съответните ръководители; Изготвяне съгласно изискванията на 
възложителя на бланки и анкетни карти за списъка от необходимите документи, които се 
изискват за одобрение и изпълнение на Междинните плащания и за подписване на всички 
документи, изисквания по време на строителството и необходими за предаването на обекта; 
Преди предоставянето на документите от списъка, изискван от възложителя - съгласуване на 
коректността на всички документи с упълномощените от възложителя представители, 
отговарящи за контрола на изпълнението и приемане на изпълнените СМР; Отговорност на 
ръководителя на екипа за стриктното спазване на условията по Договора и следенето за 
срочното изпълнение на дейностите съгласно Линейния план - график за изпълнение; 
Предвиждане на необходимо време от възложителя за изпълнение на задълженията му дори и 
при изрядно съставени и одобрени документи за плащане; При забавяне на плащането с повече 
от допустимото време и без обосновка от Възложителя за причините на забавянето - 
изпращане до възложителя ин Уведомително писмо с покана за изпълнение на задълженията 
му по Договора; Отговорност на ръководителя е стриктното спазване на условията по Договора 
и следене за срочното изпълнение на дейностите съгласно Линейния план - график за 
изпълнение; Контрол от ръководителя за спазването на Задълженията на Изпълнителя по 
Договора и недопускане на нарушения; Своевременно уведомяване на Възложителя, ако 
при системно неизпълнение на задълженията му по Договора се създават предпоставки 
Изпълнителят да не успее да изпълни задълженията си по Договора в срок и съгласно 
изискванията на Строителната програма; Стриктно следене за изпълнението на 
предложения Линеен план - график и Строителна програма; Разработване при възникване на 
допълнителни работи на допълнение към Строителната програма, където се изготвят 
инструкции за изпълнение, така че да не се повлияе на качеството на изпълняваните 
СМР; При промяна на икономическата обстановка в страната -предприемане на мерки за 
избягване на последствията, така че договорените условия с Възложителя да останат 
непроменени; За избягване на икономическия ефект от увеличението на цените на материалите 
- предприемане на мерки за ограничаване на последствията, така че условията по Договора да 
останат непроменени; Предвиждане на корекции на графика за доставка при промяна на цените 
на горивата, подмяна на начина за доставка или намаляване на броя на текущите доставки с 
изтегляне на по-големи количества материали; Минимален риск за промяна на цените на 
тока/газа с повече от 15% е минимален, поради значимостта на тези продукти за населението и 
регулирането на цените им от ДКЕВР; Съобразяване на всички планирани корекции в цените 
на ниво оферта; Недопустимост за увеличение на цената по Договора и предприемане на мерки 
за преодоляване на последствията за собствена сметка.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Следене от ръководителя за коректното събиране, съставяне и



съгласуване с упълномощените лица, на документите, изисквани от Възложителя като 
доказателство за качествено изпълнени и завършени СМР; Стриктно спазване на 
изискванията на нормативната уредба, проекта. Строителната програма, одобрена от 
Възложителя, изискванията на Възложителя, съгласно Договора, забележките и инструкциите 
на Строителния надзор и представителите на Възложителя, отговарящи за контрола на 
строителството и приемане на изпълнените СМР, когато са зададени по 
установения ред; Изготвяне от ръководителя на екипа на месечни доклади за напредъка и 
състоянието на обекта, съгласно Строителната програма и изискванията на Вътрешния одит 
за изпълнение на качеството; Посочване в месечните Доклади на проблеми при изпълнението 
на проекта, закъснения от графика, причините за появата им, както и даване предложение 
за преодоляването им; Функция на месечните Доклади - проследяване и одитиране на 
изпълнението на дейностите по проекта, контролиране на отговорниците по части и в случай 
на неизпълнение на изисквания по Договора съставяне на план за реорганизации и 
преразпределяне на задълженията и отговорностите в ръководния екип, ако проблемът 
е организационен; Предоставяне на идейна схема за очакваните плащания по Проекта 
съгласно предложения Линеен план - график, така че Възложителят да може да планува 
разходите си и да осигури необходимото финансиране; Координиране с Възложителя от 
ръководителя на екипа на етапите на плащане, очакваните стойности и сроковете за 
изпълнение на плащанията; Издаване от ръководителя на екипа на инструкции към 
ръководния екип на Проекта, с които се определят отговорностите и задълженията на 
членовете, съгласно изискванията на Договора; Комуникация и координиране от 
ръководителя на екипа на изпълнението на дейностите с Възложителя, предварително 
уведомяване съгласно план - график за всички дейности, които ще бъдат предприети по 
изпълнението на Проекта; Изготвяне на документацията и кореспонденцията по 
установени и одобрени образци; Проследяване от ръководителя на екипа за изпълнението 
на дейностите по Проекта чрез изготвянето на месечни Доклади и одити; Стриктно 
контролиране от ръководителя на процеса на изпълнението на Строителната 
програма и Линейния план - график; С изготвянето на месечните Доклади 
контролиране и одитиране от ръководителя за изпълнението на дейностите по 
Проекта; Сключване при започване на строителството на договори с доставчици на 
услуги и материали, е което се постига равномерно разпределение на риска от 
промяна в цените между Изпълнител и Доставчик и се гарантира, че цените за 
Възложителя по време на срока на строителство на договора ще останат непроменени; 
При промяна в икономическата ситуация в страната - осигуряване на възможност да бъдат 
закупени материали авансово, така че да не се повлияе крайната цена на продукта и да се 
минимализират загубите от увеличението на цеиите на суровините; Недопускане при 
съществена промяна на доставната цена на основни материали те да бъдат подменени е 
по-евтини за сметка на качеството; Своевременно коригиране на начина на транспорт на 
материалите и търсене на вариант за намаляване на влиянието на увеличението на цените 
на горивата; Съобразяване на всички планирани корекции в цените на ниво оферта; 
Залагане при изпълнението на договорените видове работи на показатели за стойността на 
труда, които не са на прага на минималните стойности.

Мерки за преодоляване на риска: Съставяне от ръководителя на екипа на план за 
работа и организационна схема на екипа, работещ по организацията, контрола на 
качеството и отчитането на обекта; Описване съгласно изискванията на Договора и на 
Възложителя на процедурите, които е необходимо да се изпълнят за да се предостави пълният 
набор документи, изисквани от Възложителя за доказване на изпълнениете СМР; Следене 
от ръководителя на екипа за стриктното изпълнение на Проекта и описаните в 
Строителната програма дейности; Съставяне от ръководителя на екипа при забавяне на
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изпълнението на Графика на план за компенсиране на закъснението и изготвяне на анализ на 
причините - количествен и качествен, на базата на който се вземат мерки или за 
увеличаване на изпълнителския персонал, реорганизация и преразпределение на 
задълженията на персонала, корекция в графика на доставките или осигурвяне на 
допълнителна механизация; В случай на забавяне на плащане от страна иа Възложителя 
съставяне от ръководителя на екипа съвместно е финансовия ръководител на проекта на 
план за намаляване на последиците, вземане на мерки за осигуряване на допълнително 
финансиране от други източници за осигуряването на доставки и ресурси, заплащането на 
осигуровки, данъци и такси; В случай на голямо забавяне на плащане по Договора - 
вземане намерки за договаряне е Доставчиците на отложено плащане; Стриктно 
контролиране от ръководителя на екипа на процеса на изпълнението на Договора и 
Строителната програма; Недопускане на системно неизпълнение на Договора; 
Своевременно информиране на Възложителя от ръководителя за възникнали събития, 
при които Възложителят не е изпълнил задълженията си, описани в Договора, подготвяне и 
изпращане на уведомителни писма до Възложителя е покана за изпълнение на задълженията 
му в установения срок; Предлагане от ръководителя на схема за комуникация между 
участниците в Проекта, така че да не се допуска неизпълнение на задължения по Договора 
на някоя от страните; При констатирани закъснения -  своевременно вземане на мерки за 
компенсирането им, включващ изготвяне от ръководителя на екипа на план - график и план 
за компенсиране на закъснението, където се описват мерките за намаляване на ефекта 
на закъснението, например преразпределението на ресурсите, промяна в 
организацията и броя на изпълнителския персонал, увеличаване на доставка на 
материали, увеличаване на използваната механизация; Съобрзяване на всички 
предприети мерки с Инструкциите за изпълнение на видовете работи и Строителната 
програма; Допускане на отклонение от строителната програма само ако е изрично наложено и 
одобрено от упълномощените лица; Изготвяне от ръководителя на екипа на предложение за 
промяна в Строителната програма, което да бъде технически и икономически 
обосновано, предаване за одобрение от Възложителя или неговите упълномощени 
представители и след това преминаване към изпълнение; При възникване на 
допълнителни работи - изготвяне от ръководителя на екипа на План за работа и план - 
график за изпълнение на допълнителните СМР, чието изпълнение се съобразява с вече 
изпълнени дейности по проекта и следене да не се нарушава качеството на завършените 
видове СМР; Изготвяне от ръководителя на екипа и финансовият ръководител на 
Изпълнителя на план за реакция, в който се описват мерките за намаляване на влиянието на 
икономическата обстановка в страната; Изготвяне от ръководителя на екипа на график за 
доставка, който се съгласува с финансовия ръководител и се договарят цените на 
доставките; Изготвяне от ръководителя на график за доставка, в който се променя начина 
на изпълнение на доставките, така че да се намалят последствията от увеличените цени; 
Подготовка от финансовия ръководител на план за намаляване на последиците; 
Изготвяне от ръководителя на екипа на план за реорганизиране на работната ръка, така че да 
бъдат намалени производствените разходи.

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му 
и/или непълноти и/или неточности в проектната документация:

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка:
о Промяна в концепцията за проекта на отделни подобекти,
о Забавяне предоставянето на данни за съществуващите комуникации
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диаметри на тръби, мощности на кабели и др..
о Значими промени в българското законодателство, свързано с промяна на 
нормативите при проектиране и др.. 
о Забавяне на геодезическото заснемане.

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация е изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ на 
ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации, както следва: Изцяло обвързани финансови рамки с желанията на възложителя; 
Съобразяване с всички изисквания на възложителя и даване на препоръки как може 
промяната на концепцията на част от проекта или отделни подобекти да попадне в 
заложените в бюджета и настоящата обществена поръчка рамки на проекта; Следене 
от ръководителя на екипа за издаването на всички необходими документи за 
проектирането и строителството на обекта; Изготвяне от ръководителя на екипа на анализ за 
исканите от възложителя промени, с включване в анализа на оценка на времето за 
изпълнение, ресурсите и финансите, както и ефектът върху проекта и върху населението;
При констатиране на закъснение на етап от предложения Линеен план - график - даване 
на предложение от ръководителя на екипа за компенсиране на закъснението или чрез 
реорганизация на другите етапи и компенсиране на закъснението или чрез прехвърляне на 
задължения към други участници в етапа на проектиране и компенсиране на времето, 
необходимо за подготовката и издаването на документите; Своевременно и съгласно 
етапите от графика изискване от съответните институции на данни за съществуващите 
комуникации, като при получаваяе на данните с оглед на място (където е възможно) - 
установяване на тяхната достоверност; Съобразяване на проекта е действащите 
нормативи за проектиране, препоръки и доклади от разпределителните
дружества, както и с изискванията на компетентните институции, свързани с
безопасната експлоатация и спазване на екологичните норми; Планиране за незабавно 
започване на геодезическо заснемане на строителната площадка; Изготвяне от 
ръководителя на екипа на организационна схема, където са описани делегираните 
правомощия на отделните участници в процеса на изпълнение и са регламентирани 
задълженията и отговорностите на участниците; Уверение от ръководителя на екипа за 
обстойно запознаване е изискванията и спецификата на проекта, както и за разполагане с 
всички необходими изходни данни.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: По време на подписване на Договора и изготвяне на Приложенията му 
- уточнение на всички параметри на споразумението, подробно обсъждане на възлаганите 
за изпълнение строителни работи; Следене от ръководителя на екипа за своевременно 
придвижване на всички необходими документи, подаване в срок на изискуемите от 
съответната организация заявления, молби и др.; Установяване на тясно сътрудничество с 
другите участници в процеса за осигуряване на безпроблемен процес на даване на 
необходимите данни за съществуващите комуникации, скици, одобрения и
разрешения; Проследяване от ръководителя на екипа на промените в законодателството, 
сроковете, когато влизат в сила и гратисните периоди от ръководител и предприемане на 
необходимите действия, за които се изготвя план; Изготвяне от ръководителя на екипа на 
схема и план, по който да работи екипът геодезисти; Периодична проверка на сроковете и 
изготвяне от ръководителя на екипа на препоръки, ако се констатира закъснение; Създаване 
от ръководителя на екипа на добра организация и комуникация между отделните екипи и
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съгласуване на отделните части между екипите, описана в организационна схема.
Мерки за преодоляване на риска: Своевременно изготвяне на документи за 

исканите промени и разрешение от Възложителя за реализация на промените, промяна в 
графика и изпълнение на СМР в други участъци, проектиране при необходимост.
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 
и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население:
-  Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка:
о Жалби срежу разрешението за строеж;
о Жалби, касаещи избора на технология на изпълнение на СМР, жалби срещу шума; 
о Жалби срещу замърсяване на околното пространство;

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - 
стратегии за управление на риска въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти 
и използване на данни от: Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, 
Изисквания на нормативни документи — изпълнение съгласно законодателството, Анализ на 
ситуацията при изпълнение на подобни обекти, Анализ на ситуацията в сродни по дейност 
организации, както следва: Оказване на влияние на жалбите срещу ПУП върху спазването 
на срока по Договара: Съдействие на възложителя за разрешаването на евентуални 
конфликти; Спазване на всички нормативни изисквания, сервитутни ограничения, 
нормите за безопасност и екологичните норми; Коректно и изчерпателно описание на 
технология в Актуализираната строителна програма и Плана по качество; 
Съответствие на избраната технология за изпълнение на изискванията за 
икономически най-изгодна цена, качество на изпълнение на работите, безопасното им 
изпълнение и експлоатация, мерки за опазване на околната среда; Предприемане 
на всички мерки по опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци, шум и др.

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай: Изискване от възложителя на всички данни за ПУП, касаещи терените, 
през които преминават трасетата на ВиК мрежите; Съдействие на възложителя в Мерките за 
информация и публичност за коректно информиране на населението за ползите от проекта; 
Стриктно спазване на разработените Строителна програма и План по качество.

Мерки за преодоляване на риска: Преработване на Линейния план - график и 
Строителната програма, така че при наличие на Жалби срещу ПУП, изпълнението на 
засегнатите участъци да се отложи във времето; Подготовка на техническа обосновка на 
проектното решение и съдействие на Възложителя за предоставяне на необходимата 
Документация, свързана с обжалването; Изготвяне от ръководителя на техническа 
обосновка на избраната технология, ведно с приложен качествен, количествен и времеви 
анализ, прилагане и на сравнителен вариант с друг метод на технология за изпълнение; 
Изпълнение на всички предписания на ПБЗ, работната програма, мерките за опазване на 
околната среда, с изграждане на предпазни ограждения, поддържане на машините в 
изправно състояние и организиране на работния процес се организира по такъв начин, че 
да се работи в светлата част на деня, като всички шумни процеси да се изпълняват в 
часовите пояси, когато живущите са на работа / училище и избягване да се работи с 
механизация в часовия интервал 14-1 бчаса; Предприемане на всички мерки по опазване 
на околното пространство от замърсяване; Стриктно спазване на предписанията на ПБЗ, 
Строителната програма, Плана по качество, мерките за опазване на околната среда: 
Изграждане на ограничения за предотвратяване на разпространението на отпадъци; 
Технически изправни транспортни средства и механизация, извършване на поддръжката 
на обособени за целта места, недопускане на изхвърляне в местата за битови отпадъци на
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отработено масло, стари акумулатори, изполвани гуми и др.; Покриване на камионите 
при транспортирането на земни маси, строителни отпадъци и инертни материали и други 
мерки.
• РИСКОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА ЗА ДОСТАВКИ:
-  Риск от неспазване графика на изработка и доставка на технологично оборудване;
-  Мерки за преодоляване на риска: Стриктно спазване на процедурите по качество, 
свързани с доставките; Навременно уточняване на техническите спецификации на 
технологичното оборудване от екипа проектанти; Навременно избиране на доставчик и 
осигуряване на всички необходими доподкрепящи документи (декларации за съответствие, 
декларации за произход, технически паспорти и др.) за преглед и одобрение от Строителния 
надзор; Поръчване на технологично оборудване и договаряне на сроковете с 
производителите и доставчиците съгласно планираните дейности на Изпълнителя.

Дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск: Наваксване на 
сроковете чрез увеличаване и допълнително обезпечаване на монтажните групи; 
Преорганизиране на строителните и монтажни групи към други подобекти с по -голяма 
готовност за доставка и монтаж; Предоговаряне на сроковете с производителите и 
доставчиците.
3. СТРОИТЕЛНИ РИСКОВЕ:
7. Риск от прекъсване на електроснабдяването, водоподаването и
газоразпредслението поради евентуални аварии в системата:

Мерки за преодоляване на риска: Осигуряване преди започване изпълнението на всеки 
подобект от проекта на добра координация в екипа и своевременно информиране и 
съгласуване на действията с основните институции - на регионално и местно ниво;
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Осигуряване на достатъчно мобилни дизел агрегати за осигуряване на нормалната работа по 
изпълнение на Договора; Максимално бързо превключване на ел. захранването към собствен 
агрегат; Максимално бързо отводняване на засегнатите участъци; Спиране на работния процес 
и обезопасяване на участъка до отстраняване на аварията; Постоянен контакт с аварийна група 
на експлоатационното дружество; Съдействие за локализиране и отстраняване на 
аварията.
8. Риск от утежнени условия на работа при движение на хора и МПС в населено 
място:
- Мерки за преодоляване на риска: Предварителен анализ във връзка с избора по 
местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп 
до тях; Преди началото на СМР - представяне за проверка и одобрение на Плана за Временна 
Организация на Движението и Линейнен план - график за изпълнение по време на 
строителството и представяне за проверка и одобрение на списъка на всички лица, които 
ще са ангажирани с извършване на дейностите по проекта за изпълнение на строително- 
монтажни и ремонтни работи на обекта.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Поставянето на подходящи знаци с информация, например информационни табели и 
напомнящи плочи; Направа и поддръжка на стабилна маркировка и сигнализация на 
участъците, в които се работи; Поддържане на постоянно комуникиране по отношение 
движението на хора и МПС; Предотвратяването на достъпа на неупълномощени лица на 
територията на строителната площадка; Недопускане на наличието на работни места извън 
границите на строителната площадка, а когато това е наложително -специален инструктаж 
по ЗБУТ на работниците и прилагане на специални мерки, както за тяхната защита, така и за 
защитата на преминаващите или намиращите се в близост хора.
9. Риск от непостигане на необходимото качество на изпълнение, водещо до
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забавяне при узаконяване:
- Мерки за преодоляване на риска: Наличие на сертифициране по стандарти ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002; Подходът за реализиране на проекта, следващ 
залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за гарантиране 
качество на проектната разработка, съблюдаване аспектите на околната среда, здравословни 
и безопасни условия на труд.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Постоянно анализиране по време на строителството на информацията от контрола на 
Качеството и Количествата; Сравнение между действителния и прогнозния 
напредък на строително - монтажните работи; Следене на измененията в свързаните с 
изпълнението на Договора закони и нормативни документи, касаещи качество на изпълнение 
и при евентуални промени - вземане на съответните мерки за навременното адаптиране на 
дейностите съгласно действащите нормативи; Предприемане при необходимост на всички 
необходими мерки за промяна в графиците за строителство и натовареността на екипите: 
При съществени промени, който биха оказали влияние върху срока за изпълнение на проекта - 
незабавно информиране на възложителя и предлагане на план за наваксване на закъснението.
10. Риск от констатирани сериозни нарушения по Наредба 2 за ЗБУТ довели до 
спиране на работата:
- Мерки за преодоляване на риска: Стриктно спазване на Наредба № 2  от 2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи; Спазване на условията, заложени в проекта по част "План 
за безопасност и здраве", и пълна ангажираност на експерта "ПБЗ", който притежава 
необходимата квалификация; Инструктажи и регулярни проверки на всички строителни 
работници.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Незабавно индетифициране на проблема и отстаняването му; Отстраняване на всички 
нарушения в най - кратък срок и мобилизация на екипите; Наваксване на закъснението с 
мобилизирането на допълнителна работна ръка и механизация.
11. Риск от несигурна производителност на ресурсите:
- Мерки за преодоляване на риска: Предварително определяне и представяне за одобрение 
на Възложителя на списъка със строителната механизация и машини, с параметри и 
производителност, съобразени с обемите и сроковете за изпълнение, заложени в проекта и 
графика на изпълнение.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Веднъж 
докарани на обекта - недопускане машините да го напускат без изричното разрешение и то 
само в случай, че отсъствието им няма да повлияе на напредъка на строителството; 
Разполагаемост с висок резерв на строителна и транспортна механизация, така че при всяка 
опасност от забавяне да се предприемат адекватни мерки за спазване на сроковете по 
изпълнение на предмета на обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя 
линеен план-график.
12. Риск от недостигане на поставените цели и заложените параметри -  
неготовност на обектите за експлоатация:
- Мерки за преодоляване на риска: Представяне на актуална работната програма за 
проверка и одобрение от Строителния надзор; Анализиране на Програмата и при 
необходимост извършване иа необходимите промени; Одобрената Строителна Програма - 
база за сравнение при определяне на напредъка на СМР.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Използване на показатели в следните направления за измерване на резултатите от 
изпълнението на задачата - Съответствие с нормативните документя, Достигане на



показателите заложени в Техническата спецификация, Спазване на сроковете по 
изпълнение на предмета на обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя план- 
график; Степен и посока на влияние на предложените от изпълнителя и одобрени от 
Възложителя оптимизирани технически решения за изпълнение на задачата; На 
ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа -  текущо дискутиране на проблеми, 
свързани със статуса на дейностите по проекта, евентуалните забавяния, пречките пред 
изпълнението на проекта, както и мерките за преодоляването им; Допълнително 
идентифициране и обсъждане на текущи проблеми и задачи на членовете на екипа; Въз основа 
на уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно съставяне на индивидуални 
доклади на експертите; Провеждане на вътрешните работни срещи: един път седмично при 
нормални обстоятелства, извънредно при необходимост, ежемесечно в срок до 5-то число 
на следващия месец; Представяне на Възложителя и Строителния надзор на кратки месечни 
доклади за отчитане на изпълнението на обекта от гледна точка на задълженията си по 
договора; По време на строителството постоянно анализиране на информацията от контрола 
на Качеството и Количествата от консултанта, извършване на сравнение между 
действителния и
прогнозния напредък на Строително Монтажните Работи, предприемане на всички необходими 
мерки за промяна в графиците за строителство и натовареността на екипите; Постоянно 
наблюдаване на действителния напредък, Сертификатите за плащания, базите и 
оборудването на Строителя, броя на работниците и тяхната квалификация, доставката на 
материалите и състоянието на депата за складиране, атмосферните условия, резултатите от 
изпитванията и измерванията; Организиране по желание на Възложителя на съвместни 
посещения на обекта; Вземане на технически и организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите на СМР - коригиране продължителността за 
извършване на етапите и видовете СМР.
13. Риск от замърсявания на околната среда при транспорт, при складиране на 
материалите, при строителството, водещи до забавяне при узаконяване -  вземане на 
мерки за намаляване на въздействието на строителството върду околната среда:
- Мерки за преодоляване на риска: Наличие на сертифициране по стандарти ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002; Подход за реализиране на проекта, 
следващ залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за 
съблюдаване аспектите на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд; 
Представяне на актуална работната програма за проверка и одобрение от Строителния 
надзор, която да бъде анализирана и при необходимост да бъдат направени необходимите 
промени; Преди началото на строителството - определяне от представители на местните 
институции на местата за депониране на фрезован материал, за земни маси и тези за 
неподходящ материал; Преглед на състоянието на базите и механизираното оборудване с цел 
недопускане на неизправни машини в производството и на обекта и избягване на 
замърсяването на околната среда.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Подход
през целия период за реализиране на проекта, следващ залегналите в Наръчника иа 
интегрираната система за управление стъшси за съблюдаване аспектите на околната среда, 
здравословни и безопасни условия на труд; Следене от екипа за всички възможни вредни 
въздействия вследствие на методите на работа; Даване на указания за коригиращи 
действия при необходимост; Следене по време на строителството да не се използват 
машини, предизвикващи силен шум; Следене за разхода на вода: По възможност
неразрешаване питейна вода да бъде използвана за нуждите на строителството; Следене за 
предотвратяване на замърсяване на водоизточниците; По време на периода на 
строителство осигуряване на подходящи условия за опазване на естествената среда на



строителната площадка със специално внимание на: ограничаване на шумовите емисии; 
ограничаване на емисиите от вредни вещества в атмосферата; предотвратяване на 
замърсяването на подпочвените води; защитаване на растителността; Своевременно 
отстраняване на всички излишни материали от обекта и транспортиране до одобрените места 
за депониране; Вземане на мерки за предотвратяване на ерозия вследствие земните работи - 
осигуряване при временните изкопи на подходящо отводняване; Предприемане 
след приключване на строителството на мерки за възстановяване на околната среда 
в границите на обекта (почистване на зоните, отстраняване на строителните отпадъци, 
отстраняване на складиранртте материали) и извън границите на обекта (премахване на 
временните депа и др.).
14. Риск от опасност за възникване на пожари:
- Мерки за преодоляване на риска: Превантивно разработване иа мероприятия за опазване 
на околната среда и запознаване на личния състав, отговарящ за изпълнението на Проекта; 
Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на Наредбата за 
противопожарна безопасност; Сформиране и обучение на групи за гасене.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Прилагане на мероприятия за намаляване на риска, поради произвеждането на искри от 
двигателите, палене на огън и цигари или поради неподходящо управление на стъклени 
отпадъци; Осигуряване на необходимото количество пожарогасители и стриктно 
спазване на нормативите за противопожарна защита
15. Риск от технологични аварии:
- Възникване на технологичните аварии главно при неспазване на
проектните и технологични изисквания на проекта, Наредбата за
противопожарна безопасност, Изискванията за безопасност при работата на
строителните машини, както и Наредбата и нормативните актове по
безопасност на труда при работа на различните видове изкопни,
транспортни и строително-монтажни работи в обекта.
- Мерки за преодоляване на риска: Превантивно запознаване на личния състав, отговарящ 
за изпълнението на Договора, с проектните и технологични изисквания на проекта, 
Наредбата за противопожарна безопасност, Изискванията за безопасност при работата иа 
строителните машини, както и Наредбата и нормативните актове по безопасност на труда 
при работа на различните видове изкопни, транспортни и строително-монтажни работи и 
други дейности на обекта; Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по 
спазване на посочената по горе нормативна база.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Прилаганена мероприятия за намаляване на риска описани в разработените и 
приложени към офертата системи, планове, мероприятия и други разработки; 
Превантивно разработване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи /СНАВР/ при бедствия, аварии и катастрофи на обекта, съдържащ 
сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната 
технологична авария; Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта с 
институциите и организациите отговорни за действия при аварии на регионално и местно 
ниво.
16. Риск от авария на специализирана техника и механизация;

Мерки за преодоляване на риска: Ежедневен технически преглед на машини и 
съоръжения; Периодично сервизиране, подмяна на гуми, гориво - смазочни материали и 
консумативи; Мобилен сервизен екип на разположение за целия период на изпълнението на 
обекта.



- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Ремонт 
на второстепенни възли и детайли в т.ч. хидравлични маркучи, монтаж демонтаж 
прикачен инвентар, ел.инсталации, челюсти, ръкохватки и контакти и т.н.; Подмяна на цели 
възли и детайли; Подмяна с аналогична техника и механизация, широка гама 
взаимозаменяема собствена техника, налична като резерва на основната складова база или 
мобилизиране на такава до 24 часа, гарантирано от дългогодишния опит и изградените във 
времето контакти с различни партньори.
4. ТЕХНИЧЕСКИ РИСКОВЕ -  намаляване на потенциалните рискове, които 
зависят от технически и/или инженерингови въпроси, чрез свеждане до минимум на 
вероятността от възникването им:
• Риск от недостатъчното предпроектно проучване:

- Мерки за преодоляване на риска: Представяне от възложителя на наличните
геоложки проучвания; сверяване на качеството и точността на геоложките данни, 
представени в геоложкия доклад; Съвместно решение заедно със Строителен надзор, 
какво оборудване да се използва за проучванията, и ако е необходимо - какви действия 
да бъдат предприети; При недобра осведоменост или непълни проучвания за някои 
елементи на проекта и в случай на приемане на наличната информация за 
недостатъчна - допълнително извършване на Консултант-инженерно-геоложки 
проучвания на площадката за набавяне на необходимата информация за допълване на 
проучването; Получаване на пълно съдействие от страна на Възложителя за 
предоставяне на информация относно намеренията и начина на реализирането им при 
процедиране на подобектите, които не са предмет на настоящия договор, но са свързани 
с реализацията му - срокове за изпълнение и предоставяне на изходна информация, 
касаеща решения предмет на настоящата поръчка.

- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Съдействие за своевременяото разрешаване на всички възникнали проблеми от правно 
естество като претенции, искове, спорове или проблеми, касаещи договора; 
Своевременно уведомяване на възложителя за тях; Следене на измененията в 
свързаните с изпълнението на обекта закони и нормативни документи и при 
евентуални промени - вземане на съответните мерки за навременното адаптиране на 
дейсностите съгласно действащите нормативи; При съществени промени, който 
биха оказали влияние върху срока за изпълнение или финансовото изражение на 
проекта - незабавно информиране на Възложителя; При възникване на 
непреодолими препятствия, които биха рефлектирали върху успешното реализиране 
на проекта - предлагане на план за преодоляването им и оказване на необходимото 
съдействие на Възложителя при избягването на риска от закъснения, изменения и др.; 
За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите, свързани е 
изпълнението на проекта - съдействие при набавянето на всички необходими 
документи за издаване на разрешителни, становища и др. и информиране на 
заинтересованите страни по всички въпроси, необходими за издаване на съответните 
документи.

• Риск относно целесъобразността на спецификациите:
Верояност от поява на риска при влизане в сила на нови наредби и промени в 

законодателството по време на изпълнение на проекта, които да рефлектират върху обема, 
съдържанието и времетраенето на проекта.

- Мерки за преодоляване на риска: При точното формулиране на задачите по проекта по 
време на встъпителната фаза -получаване на пълно съдействие от страна иа Възложителя за 
достъп до наличната информация по въпросите, свързани със заложените за изпълнение^от.



него дейности, с акцент върху съществуващата инфраструктурата от техническа, 
икономическа, правна, социална и екологична гледна точка; При съобразяване е 
измерванията съпоставка между актуалните количества и тези от проекта; Изчисления и 
предаване на резултатите на Възложителя.

- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Възможна 
поява в хода на работите на несъответствия между проекта и действителното положение 
на обекта - изискване от Строителния надзор и Изпълнителя на изготвянето на нови работни 
чертежи или количествени сметки, предварително съгласувани с Възложителя и давани в 
писмен вид; В случаите, когато е изискано представянето на нови работни чертежи от 
Строителя - проверяване от Строителния надзор и одобрение; В случаите, когато Строителят 
излиза с предложения относно ипълнението на СМР и те са целесъобразни и икономически 
изгодни - одобрение от Строителния надзор на тяхното прилагане след съгласуване с 
Възложителя.

• Риск от несигурност по отношение на източника и качеството на 
материалите:
- Мерки за преодоляване на риска: За получаване на необходимото съдействие от страна на 
институциите свързани с изпълнението на проекта - предварително проучване на източниците 
за необходимите материали по изпълнение на Договора, касаещ произход и качествени 
показателя.

- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Използване на материали, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и на 
съответните стандарти; Проверка и одобрение от консултанта на източниците на материали, 
предложени от Строителя; Извършване на одобрението преди началото на строително- 
монтажните работи; Продължаване на процеса по одобрението и по време на самото 
строителство (но задължително преди влагането им в съответния подобект), като през 
зимните периоди повторно подлагане на проверка на всички материали и източници на 
материали; Наличие на внедрена Система за Управление на Качеството; Дадени указания 
за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения за 
честотата на провеждане на всяко от тях; Тестове -ежедневни, ежеседмични, а за част от 
тях предвиждане на изпитвания и сертификати за качество от производителя (тръби за 
водостоци, облицовъчни плочи и т. н.); Следене за правилното провеждане на строителния 
процес и съхранение на строителни материали и изделия; Съхраняване на всички материали 
по начин, гарантиращ защита срещу кражба и повреда, както и запазване на качеството им 
при спазване указанията на производителите; Недопускане на влагане на неподходящи или 
неокачествени материали; Премахване от обекта на материали и технологично оборудване, 
които по мнение на Строителен надзор са твърде повредени и не са подходящи за ползване 
по предназначение или по предписание, и непретендиране на компенсация за повредения 
материал, нито за неговото отстраняване.
5. ЛОГИСТИЧНИ РИСКОВЕ:
• Наличие на ресурси -  по -  специално строителни съоръжения, резервни части, 
гориво и труд:
- Мерки за преодоляване на риска: Осигуряване на строителна механизация, която е 
ефективна и подходяща за осигуряване на задоволително качество на работа и темп на 
напредък, което да гарантира завършването на проекта в срока, определен в неговата оферта;

5--



Мотивиране на вида, капацитета, броя на всяка предвидена за изпълнение механизация по 
установените правила в строителната програма, която е неразделна част от офертата; 
Точно планиране на дейностите по осигуряване на ресурсите по изпълнение на Проекта; 
Включване в екипа на специалисти е голям опит в управлението на подобни обекти. 
Уведомяване на възложителя за причините и предприетите мерки при всяка възникнала 
възможност за забавяне.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Осигуряване на лице, което да контролира изправността правилната експлоатация, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване; Ако в даден момент строителната 
механизация се окаже неефективна, неподходяща или недостатъчна за осигуряване на 
необходимото качество на работата или за темпа на напредъка - увеличаване на 
ефективността, изменяне на характера или доставка на допълнителна строителна 
механизация, като преди това съгласуване на действията е Възложителя; Осигуряване на 
добра координация в екипа и своевременно информиране и съгласуване на действията е 
основните институции - на национално, регионално и местно ниво; При необходимост 
осигуряване на монтаж, експлоатация и демонтаж на допълнителни временни съоръжения 
и създаване на нова, по ефективна организация на труд; Представяне на актуална 
строителна програма за проверка и одобрение от Строителния надзор, която програма да 
бъде анализирана и при необходимост да бъдат направени необходимите промени; 
Одобрена Строителна Програма - база за сравнение при определяне на напредъка на СМР.
• Риск от наличие на недостатъчно съоръжения за транспортиране:
- Мерки за преодоляване на риска: Предварително определяне и представяне за одобрение 
на Възложителя на работната зона и границите на опасната зона при преместване на 
строителни машини и механизация на строителната площадка; Одобряване на списъка със 
строителната механизация; Веднъж докарани на обекта недопускане иа машините да го 
напускат, без изричното разрешение и то само в случай, че отсъствието им няма да повлияе на 
напредъка на строителството.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Разполагаемост е висок резерв на строителна и транспортна механизация, такъв че при всяка 
опасност от забавяне да се предприемат адекватни мерки за спазване на сроковете по 
изпълнеяие на предмета на обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя 
линеен план-график.
• Риск от закъснение при доставките и/или времето за изпълнение на 
значителен брой елементи /дейности/ необходими за изпълнение на проекта:
- Мерки за преодоляване на риска: Предварително проучване на възможните доставчици и 
изпълнители по различните дейности за изпълнението на проекта, отговарящи на 
изискванията на Техническата спецификация и на съответните стандарти, което дава 
възможност за осигуряване на резервни варианти и възможности е цел недопускане закъснения 
при доставките и/или времето за изпълнение на значителен брой елементи (дейности) 
необходими за изпълнението на проекта.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Проверка 
и одобрение от Строителния надзор на възможните доставчици и изпълнители по различните 
дейности, касаещи доставките и/или времето за изпълнение на значителен брой елементи 
(дейности) необходими за изпълнението на проекта; Период на извършване на одобрението - 
преди началото на строително-монтажните работи, но продължаване на процеса и по време на 
самото строителство; Провеждане на непрекъснат контрол на съответствието между проекта 
и извършените работи на обекта, както и за спазването на Строителната програма; При всяка 
опасност от забавяне предприемане на адекватни мерки, такива че да не се допус 
нарушаване на графика за изпълнение на проекта.
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• Забава на сключване на договор за СМР:
- Вероятност от появата на риска в следствие на евентуално обжалване на процедурата в 
КЗК и/или ВАС, което неминуемо ще доведе до редуциране на времетраенето за 
изпълнение.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Трапсформиране на линейния график, респ. строителната програма с адаптиране към 
оставащия срок за изпълнение; Увеличаване на средно списъчния персонал в т.ч. ръководен и 
изпълнителски, готов да посрещне обема строително-монтажни работи, отнесен към 
редуцираната времева рамка; Увеличение на плануваната техника и механизация до 
необходимата за задоволяване на строителните нужди в краткосрочен аспект; Обособяване 
на самостоятелни групи за възстановителни работи изземвайки функциите на обособените 
звена в същинските групи от гледна точка на оптимизиране на строителните процеси по 
видове и пера (увеличение на строителния, рандеман); Предвиждане на обособяването на две 
независими строителни групи, извършващи възстановяване на пътни и тротоарни настилки, 
обезпечени с необходимия кадрови и технически ресурс; Благоприятстване на 
строителството от следните фактори: Подземни комуникации, Пътни настилки, Депа за 
извозване на земни маси и строителни отпадъци, Временна организация на движението.
6. ПРИРОДНИ РИСКОВЕ -  възможността да се случи природно явление или 
комбинация от природни събития с неблагоприятен изход, в резултат на което да се 
претърпят загуби или щети -  възможни стихийни бедствия, които могат да доведат 
до разрушения, прекратяване на строителните работи и извършване на неотложни 
аварийно -  възстановителни работи в обекта:
• Земетресения:
- Възможност за възникване в резултат на разрушително сеизмично въздействие на 
разрушеиия на отделни части в строителния обект.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Превантивно разработване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи /СНАВР/ при бедствия, аварии и катастрофи на обекта, съдържащ 
сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната 
технологична авария; Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ при бедствия, аварии и катастрофи на обекта с 
институциите и организацяяте, отговорня за действия при аварии на регионално и местно 
ниво; Намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди 
началото на СМР.
• Наводнения

Възможност за наводнения в обсега на обекта при проливни дъждове с 
интензивност над средната и голяма продължителност и възникване на наводнени изкопи, 
разрушения на отделни части от изградените съоръжения, както и повреди по строителна 
техника, транспортни средства.

- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Недопускане на изпълнение на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води, докато 
не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения (кладенци, иглофилтри и други) и 
до пускането на помпи, действащи за понижаване на нивото на подпочвеняте води под 
проектната кота на дъното на изкопа; Предварително планиране и изнълнение на 
отводнителни идренажян работи; Превантивно разработване на План за провеждане на 
спасителни и неотложня аварийно-възстановятелни работи /СНАВР/ пря бедствия, авария и 
катастрофи на обекта, Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотл



аварийно-възстановителни работя /СНАВР/ при бедствия, аварии и катастрофи на обекта с 
институциите и организациите отговорня за действяи прн аварии на региояално и местно 
ниво; Намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди 
началото на СМР.

• Пожари:
- Възможност за възникване на пожари от късо съединение в трансформатори и 
електротабла и при необезопаеени и неправилно използвани и нестандартни електроуреди, 
умишлено или неволно запалване на запалителни течности и материали.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на Наредбата за 
противопожарна безопасност; Сформиране и обучение на групи за гасене; Осигуряване на 
необходимото количество пожарогасители и стриктно спазване на нормативите за 
противопожарна защита; Превантивно разработване на План за провеждане на спасителни 
и неотложни аварийно-възстановителни работа /СНАВР/ при бедствия, аварии и 
катастрофи на обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие 
при настъпване на съответната технологична авария; Съгласуване на План за провеждане на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ при бедствия, аварии 
и катастрофи на обекта с институциите и организациите отговорни за действия при аварии 
на регионално и местно ниво; Намаляване на щетите от риска чрез сключване на 
съответняте застраховки преди началото на СМР.
• Климатични и сезонните промени:
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки:
Недопускане при изпълнение на изкопни работи в зимни условия на засоляване иа 
замръзналите почви на разстояние. Забрана за оставане на изкопни ями 
и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на 
пролетното затопляне без укрепителни стени: При влошаване на атмосферните условия 
(трайни минусуви температури, продължителни валелси или замръзнали почви) - спиране на 
работния процес до подобряване на атмосферните условия; При температури до - 4° С - 
предвиждане на изкопни, земно-насипни и монажни работи и 
изпълнение на заваръчните работи в сглобяеми палатки, предварително темперирани до 0° С.
7. ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ:
• Риск от промяна на бюджета и персонални смени:
- Мерки за преодоляване на риска: Извършване на проверка преди започване на
изпълнението на проекта относно наличие на сътрудничество и координация на действията 
между основните институции; Със започване на дейностите по договора предлагане и 
уточняване съвместно с Възложителя на вида и начина на актуване и предаване на 
съпътстващите документи към Искането за плащане.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки:
Осигуряване по време на изпълнението на проекта на добра координадия в 
екипа си, своевременно информиране и съгласуване на действията с
основните институции - на национално, регионално и местно ниво с цел 
осигуряване на съдействие; Предоставяне на подробна информация на Възложителя за 
хода на строителството, потенциални рискове и друга необходима информация за 
успешното реализиране на договора.
• Риск от превишаване на бюджета на проекта /ценови риск/:
- Мерки за преодоляване на риска: Преди започване на изпълнението на проекта -
извършване на проверка относно правилното предварително оразмеряване и остойностяване, 
пропуснато оборудване, неточно интерпретирана оферта на доставчик или изпълнител;
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Намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди началото на 
СМР.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Възможност за поява в хода на работите на несъответствия между проекта и действителното 
положение на обекта; Изискване от Строителния надзор и Изпълнителя на изготвянето на 
нови работни чертежи или количествени сметки; При възникналите различия - 
предварително съгласуване с Възложителя и Проектанта и даване в писмен вид; В случаите, 
когато е изискано представянето на нови работни чертежи от Строителя - проверка от 
Строителния надзор и одобрение; В случаите, когато Строителят излиза с предложения 
относно изпълнението на СМР и те са целесъобразни и икономически изгодни - одобряване 
на тяхното прилагане от Строителния надзор след съгласуване с Възложителя и Проектанта.

• Инфлация:
- Мерки за преодоляване на риска: Чрез застраховане пхвърляне на отговорността върху 
трети лица; Приемане на застрахователят за заплащане на премия върху възмоможното 
настълване на рисково събитие; Преди започване на изпълнението на проекта извършване на 
проверка относно правилното предварително оразмеряване и остойностяване, пропуснато 
оборудване, неточно интерпретирана оферта на доставчик или изпълнител.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: Чрез 
планирането на резерв, основно извършван по два начина - допускане на 
толеранси чрез завишаване на разходите и времетраенето; промяна на предварителния обхват 
от дейности в зависимост отриска.
• Риск от наличност и колебания в чуждестранна валута:
- Мерки за преодоляване на риска: Сключване на предварителни договори, обвързващи с 
обеми, качество и срокове, както и изискване на гаранции за изпълнението им.
- Дейности по отстраняване на последиците от настъпилите предпоставки: 
Осигуряване на възможност за пълна еднократна доставка на материалите и оборудването, 
цените на които зависят от колебанлята в чуждестранлата валута,
• Забавяне на плащането:
- Мерки за преодоляване на риска: Съдействие по осигуряване на благоприятна 
политическа среда; Политическо ангажиране; Осигуряване на налично финансиране за 
времето на забавяне; Съдействие за осъществяваме контакти с отговорни лица преди 
финализиране на работния проект; Съдействие за осигуряване на осигуряване на подкрепата 
на меетния бизнес и голяма част от обществеността.
• Спиране на финансирането:
- Гарантиране посредством финансовата обезспеченост на обекта на 
реализацията му в цялостен и срочен план.
- Мерки за преодоляване на риска:: Налични източници на финансиране; Авансово 
плащане по договор; Междинни разплащания; Достъп до кредитни линиии; Наличен 
финансов ресурс; Фирмена политика на бюджетиране (отдаваяе на приоритет на проектите в 
общинският и държавен сектор-целево заделяне на финансови средства); Финансова 
стабилност на Дружеството; Активи; Дългодишната печеливша стопанска дейност на 
дружествата за периода на съществуването; Партньорството с банковите и държавни 
институции; Предвиждане, ако сключи договор с Възложителя, на предплащане на 
доставчиците и фактическо доставяне на обекта около 50% от необходимите материали, 
като по този начин деклариране на сигурности комбинативност.
• Местни данъци и такси:
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- Очакван риск с трудно опредени време и степен на влиянието - промени в пазарната среда, 
определящи цените, търсенето и предлагането; фискална политика, инфлация и данъчна 
политика /варианти на тигшчен „бизнее риекм/.
- Мерки за преодоляване на риска: Чрез планирането на резерв, основно извършван по два 
начина: допускане на толеранси чрез завишаваие на разходите и времетраенето; промяна на 
предварителния обхват от дейности в зависимост от риска.
8. ПРАВНИ РИСКОВЕ
• Многобройни и значителни промени в българското законодателство през 
последните години в процеса на интеграция към  европейското право и практика. Риск 
от допускането на груби грешки, които да доведат до накърняване на права и законни 
интереси на граждани и юридически лица
- Мерки за преодоляване на риска: Юридическото обслужване от външен екип 
специалисти с добро разбиране на същността на предлаганите правила и последствията от 
прилагането им; Предвиждане на превантивна и навременна по време на изпълнение на 
проекта реакция за недопускаяе или ограничаване влиянието на този риск чрез екипа 
специалисти.
9. ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ
• Риск от неблагоприятна политическа среда; политическо ангажиране; 
проблемно финансиране:
- Определяне на риска от предпоставки външни за проекта, свързани с външната среда:
- Мерки за преодоляване на риска: Съдействие по осигуряване на благоприятна
политическа среда; Политическо ангажиране; Осигуряване на налично финансиране за 
изпълненяе на проекта; Съдействие за осигуряване на подкрепата на местния бизнес и 
голяма част от обществеността; Спомагане за осъществяване на контакти с отговорни лица 
преди финализиране на работния проект;
• Риск от нестабилност на макроикономическата среда и устойчив икономически 
растеж за региона и страната:
- Мерки за преодоляване на риска: Спомагане за използване на проучвания и опит в други
общини с подобни условия на социално- икономическо развитие; Активно участие в 
осъществяването на контакти
на регионално и национално ниво с отговорни лица преди финализиране на 
работния проект.
• Риск от ограниченията по отношение на наличието и наемането на външните 
служители:
- Мерки за преодоляване на риска: Неналагане на ограничения по отношение на
наличието и наемането на външни служители и работници по изпълнение на проекта; 
Свързване на фирмената политика при реалязирането на подобни обекти с предоставяне на 
преференциални възможности за наемане на местни служители и работници за извършване 
на неспециализирани дейности и обща работа.
• Риск от митнически ограничения за внос и процедури свързани с дейностите от 
проекта:
- Мерки за преодоляване на риска: Споразумение за индивидуално обслужване по този 
вид дейности с външен екип специалисти, отличаващи се с добра подготовка и 
дългогодишно практика в действащите процедури на митниците в страната; Предвиждане на 
превантивна и навременна по време на изпълнение на проекта реакция за недопускане или 
ограничаване влиянието на този риск чрез екипа специалисти.
10. РИСКОВЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО
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• Рискове за населението, свързани с организацията на движение на строително -  
транспортната техника при изпълнение на СМР и обезопасяване на дейностите в 
отделните строителни участъци:
Мерки за преодоляване на риска: Създаване на организация на движеяне на механизацията 
само по предварително определени маршрути, съобразени е етапите на изгражвдане и техните 
подучастъци, където ще се изпълняват СМР към дадения; Периодично запознаване на 
обществеността с организацията за движение и с местата, където се изпълняват СМР; Добре 
почистена и чисто поддържана строителна площадка при подготвителния етап с оглед 
избягване на спъвания на проходящите граждани; Недопускане на складиране на материаля на 
строителната площадка за дълго време; Обличане на всички работници, ръководители и 
контролни и проверяващи специалисти със светлоотразителни жилетки, за да се 
предотвратят нежелателни сблъсъци с транспортната техника; Преграждане с огради и 
сигиализиране с пътни знаци на участъците, подлежащи на затваряне, поради изпълнение на 
СМР, съгласно Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при СМР 
по пътища и улици, в това число сигнализиране и на съседните улици и прилежащяте към 
тях кръстовища, за да може движението да бъде насочвано безконфликтно в съответния 
участък; Пристигането на съответната транспортна техника само след обаждане на 
участъковия ръководител за избягване на необосновани престои; При затваряне на дадена 
улица за изграждане на съответен клон - влизането на самосвалите и бордовите коли само от 
една страна, а излизането от другата; Недопускане на движение на заден ход или маневриране в 
дадения участък; Достъпна свободна част на уличното платно /тротоар/ за живущите в 
прилежащите към участъка имоти; Осветяване по подходящ начин на изкопа през нощта и 
сигнализиране с необходимите табели; Разполагане иа земекопната техника по начин да не 
застрашава намиращите се в близост дървесни видове и въртене на кофата в посока към 
уличното платно; Недопускане на завъртане над прилежащите парцели; Отделяне на особено 
внимание за избягване на възможността от скъсване на въздушните електропроводи; 
Проверяване на устойчивостта на изкопите и укрепване при необходимост, Опазване на 
изкопите сухи;3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни 
дейности 5 години

Забележка: Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените 

строително-монтажни работи да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 

цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

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

Дата: 15.11.2016 г. Подпис и печат:
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Линеен календарен график за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Многофамилна жилищна сграда гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", район "Слатина“, Жилищен блок

№27А"

ID Task Name
1
2 

.3
4
5
6
7
8
9
10 
11

13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Duration
Проектиране и изпълнение ка строително-монтажни работи на 

Проектиране
Строително монтажни работи

Подготовка на строителната площадка - обособяване на складово 
Покривни работи

Демонтажни работи - обшивки от поцинкована ламарина, 
Доставка и полагане на топлоизолация по покрив, двуслойна 
Тенекеджийски работи - обшивки от поцинкована ламарина 
Възстановяване на комини с вц разтвори, вкл доставка и 
Изграждане на нова мълниезащита 
Извозване стр отпадъци 

Топлоизолационна система по фасада 
Доставка и монтаж тръбно фасадно скеле 
Демонтаж на мазилка, очукване и консолидация на основата, 
Доставка и полагане на топлоизолационна система по фасада, 
Подпрозоречни первази
Монтаж външни конзоли и климатични тела, сателитни антени, 
Демонтаж тръбно фасадно скеле 

Дограма
Демонтаж съществуваща дограма, демонтаж метални решетки 
Доставка и монтаж на нова дограма, вкл входна врата автомат 

Стълбища и общи части
Подготовка на основата, почистване и грундиране стени, тавани 
Обръщане страници сменена дограма, вкл и на апартаменти 
Вътрешни подпрозоречни первази
Шпакловка и боядисване стълбища, п-ки и парапети, вкл цокъл 

Почистване и предаване на обекта (окомплектовка на актове,
Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни 
Комплект измерване с протокол на мълниезащита 
Окомплектовка документи и предаване на обекта

160 days?
35 days 

125 days
5 days 

51 days
7 days 

25 days
11 days 
10 days
8 days 
3 days

117 days
9 days

12 days 
90 days
7 days
7 days 
3 days

33 days
8 days 

25 days 
32 days 
10 days 
20 days
7 days 

25 days 
3 days 
3 days 
1 day 

3 days

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 W

Изпълнител
Таня

СТИНИ ООД

V '

Стр 1/2 22.11.2016 г. 
гр. София
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Линеен календарен график за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Многофамилна жилищна сграда гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", район "Слатина", Жилищен блок

№27А"

Week 9 _ Week 10 Week 11 Iwfeek12 Week 13 Week 14 Week 15___ Week 16 Week 17____Week 18___ Week 19_____ Week 20____Week 21 Week 22 Week 23 i

Изпълнител. Стр 2/2 22.11.2016 г. 
гр. София
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fit PROFI LINK
ПРОФИЛИНК ООД 

PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Пловдив 4023, ул "Нестор Абаджиев" № 55 
елефон: 032/600 700 , Факс: 032 / 600. 900 
wM.arofiiink.net e-mail: offieei@Drofilifik:M

Пр|ию'жеиисЛВ към ИСИОССП 
Към чл.25 ал2

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: Йордан Фиданов -  управител на фирма “ПРОФИЛИНК” 

адрес: гр.Пловднв ул. ’’Нестор Абаджиев” № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: „Профили от 
непластифициран поли винил хлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци 
системи Profilink, за които се отнася тази декларация е в съответствие с 
предназначението иа този продукт и в съответствие с БДС EN 12608, БДС ЕК 14351-1 и в 
съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която 
въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/109ЕЕС на съвета на 
Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК” ООД има внедрена Система за Управление на 
качеството и е сертифищфана по EN ISO 9001-2000 (Сер г.рег.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство -  ИЦС 
НИСИ -  ЕООД( Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните 
продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия ) и притежава 
Протоколи от изпитване на профили № 627-1-469/05.08.2005г„ № 824-1-532/04.09.2008Г., 
№ 823-1-531/04.09.2008г., съгласно EN 12608 и протоколи за първоначално изпитване на 
гипа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номера:
ITT—08.43К/08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Ultra ; 
ITT -  08.48К /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Classic J 
IT Г- 08.50К /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Lux;
IT Г-08.44К /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium; 
ITT- 13.8/01/04/2013г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium-5 
IT Г - 13.9/01/04/2013г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium Z 
ITT — 09.4К /08.04.2010 г. за врати от PVC профили система Profilink“ серия Doors

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за 
прозорци и врати” с №2309/12Л0.2005г., издаден от Национален център по опазване на 
общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от 
изпитване ЛйИЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от 
Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност” съгласно EN ‘
Година на поставяне на маркировката „СЕ”: 2008

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося

Гр. Пловдив

Дата: 08.01.2014 г.
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•{Ŝwi’t̂ wsaeifi

ъктщ*

- .'«Ж

'SfiSCowfvtjfoz

MaWijS;

Kffc i«t 4«wit •l(j»IV.'SK'i: !i‘



;7ЖЖ$Ф«

ЩШмж.к 
' Д&ВД&Ж.
4 ;*;ii,>  *:*

. гк- : . 
*■ - ■

:фМ&#a s m s
щ щ т
4 Щ 0 §

Е :

йЩ&*'
Ш Ш7&'& ifc> ’v.'■

ВРЙЙ-К' i

.vl
#

■'.•'-I;®1§

Щ  -0:;> • • ■.'§■.•■: & 0
|ШРО:Г>;‘КОЛ w :ui^1>kots:;mo
^P«iilf4a{ciift еди1,рпрс:?г̂ с
1& ГГТ  Ой Ш К7 Ш 4.2010  r%*$&:■■■'■ . • <*.

|(, , M|M|||| n.Tin , f)1lK , . n-n<

JHit-f •

:__ i...__;.,,' I,,;' j .ffc11*

; tSrttaiM ■■■?■■;.! ,

. ®а<иш

■ i ■"’ " ■ ii' ■ | j"
■ i ■.

Г<рофип TAite *ЧЬ{:::" "itvC‘10 hV

рЩЬтгШт
-■: :■ : . • . .. .•

■ M w r
:m - .. Я* V j

щух-у- trite/rib .
TfJ.$! ■ . Xi

• it'.» • ••).

м



;гш.йт

'Щ
i££r

'•'■'Jr-ЬгЦ:.-'

ш .
щ
щ■Ш

: гл  >>

¥ ■i.-U

МЖ8, ■ 'Mil

шт

!■ t}g#4.fC^8©4;2vc(Jr.

С и .0 Л  :«у г  I



СЩсгг
i t  m

04.ЙН0 i ,

ТОСТ»Ч*1 •■:
’■r!; •:4 ,ci

J
, __ _ ■!■■ •'} ■;" ,i_______ 1

мрсфьч шлоз?

РС.ВФи.»--ччп1р:

^й |Ч  .
. 1;T

• K> «1; • (• * fljjff’jsft rijri  ̂P i'| si ■ у i',
- . i o . « ; . w . , . - .  «*<•■« л  J.m/vw. x:: - и и ь л ч  .  л

i /.RV>:;!. •:: :;•

I jiwt-itamos. ка -.vp-мй/ж'
.;:' Г

..._i
j-Магади®; :i reiM/Sj*?- ■•; >c ■■ Wij ":. ' '■■ >\ V!»'"-V

'5#*
I f■M
m'•Ш



ПРО ШКОЛ от първоизн; ишо 
изпитвано на тш а sis продукт 
№  ПТ 08.44 К / 08.04.2C-io г,

Л*t?

se a l
: - . а .

sssse s,. r -ЦД?-..

■ y;iS-r - - -

:
1 1 §

L У

В«>/|Опсп|)Фмусклмн<н‘'г sipa етаттпшо шпмнАпе -

еловия на mnamsaiie к даван из wait .u: v 1ш га апаратура

Лист 14 о т

i (-.HtiTiW: ii: i е е !?ро.'кда на civi е 
M!HOJ/rEN*') намярт !, ос I» лаборатория “Спт* ■ 
се състои от камара и try п на измерваш 
въздухоплътаа й 'само една от праните й ? 
осъществява чрез подходящо закрашаяе нп ит 
страна към камерата.

И-МШ18ЙНИЯ- nposopi ц  (образец) Са да? а 
на камерата} гчоередегвом руни стеги. /7оДч 1 
и сгодите на кг uери а м  Ниптига е мнкронорс : 

Кода честно si в -юдата ■ 2 алг не I го* ш , 
Температура:а ю въздуха г. ктмерзт- н i 
Влажност на нк .чуха в камерата н . хТхх >,

2. .Резултати <м шпдгтаиего

a; ‘Rosenheim” тип “VH AH” на фирма 
ги «I '| кзика” при НИСИ ЕООД. Стендът 
а д;г.hoick ие. Измервател мата камера е 
•.y-V'.co да. Затварянето на тази страна се 
-r:s !н и  прозорец, ориентиран е външната

. . ; * цистас! йонните елементи (страни 
: to и ис между рамката на прозореца 
ii овз уплътнителя.

i IX I I -  17 °С
Tpj'MM t 85 %.

в
J j g l g j j I : # -

s * Й * | %  $4*ям -й

;  M l  •

Разлика и- fiAi'Sianav 
мс/К.ту кал т.рнгн и 

4гь«шпага ез о из хи
прозорец;..

Ра

0
50

Юс
i5i
200
:т

П р  X  T I

НАШ
т:, ■•!1 .

(Резултат от 
наблюдението на 

«• третината 
оелърхиост па 

прозореца
—

15 не поникна вода 
не1 пониква вода

> *.с5:г. Щ
нс прониква вода'
не прониква водаj - ..е- '2&ЯГЩ]• ;■ ; . Д  ‘ р-Д- -# J

не ! ромиква вода
х.опиква пода.в двата 

пеши ъгъла



Ш Ш 1 or щдт окачал ко 
wmmsnm ма гида из. д|'одук 
МГ; ■ Ж.44 К ■ № 1)4.2010 г.

Лист 15 от всичко 18

t ’ l  l l l ' - M

Приложение 3
& Й ■ '1 ’

jf i

т  «. t.s >р ЧЮ !:Ч 5 1211
* з  ш %■
I 3 ' ;%р

1. Уедшлш ли житнтшше и даим-. и s па>з| > ч . г» зя изпитване
Шиягналея»яз: - етет д ? «ннчжги *а и г  и л я л  : • •• • лно -Ънложение 2.

-д I ’ >*3» 5 i . < Г '^-'л

at

Ш Я Й 1fi’.v: 1 р 1 Vi i!:i Ш •? , f камерат . I .5- ■ ■ .1 '( iH na С Г- 14°С.
Влажността литлтунз и клуг-щ га и п '-...п v  о.тт с 49%.

2. Ш гштйиж ни деформации»
Ичмерванет.. га деформациите щ« ьт.-.п-. кч-тга) ни линейните елементи по

н :  I Й(Ш

. . . . . .

височина на крилата та прозореца е run pin
ирен з. 1B.1:ii гни 1: ! 768т. •'ароин̂ ож'''--* т : . гот;;,'П-т*; с точност до:0,0.1 mm.

!.:■! .. ;: тг - ?т часовникови индикатори за
; 1 ;• П  I -TV-,.-' : ■ •' 1 • <П Т Л * Г М Г » /,'*Г  ИГ» Л  f t  I ИЛ Г О

? * • 1 i

ч \ 
\,

! * ]

I 11
I

К IV
А

ч I

1
1 /
1М : Ж \  !
■■’ 1А - * х г ~ ... -Ч 5 ” 8Й!
. . . . . .

;:м.'

лек ... И ' {>< • i ... 1; Тти;..; Ш  >ЛТ::;



)ГЧ

1 IPOTOK'O1! е,- първоначално 
изпи таке ш i . • m •:.? r po; i ■ • 
JSfejPI 08.44 b 0? M '>/. ! i

JJacr 16 от всичко 18
g i ф~;. .

| ж щ 1 |

; ^ l--. 4S Г\

;-4н" IS Ш
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costruirericosfryirerecuperare
l i c a t a  t  д  r e  u t o

ул. Неделчо Бончев № 10 
тел./факс +359-2-9744433 

bulgaria@licatagreutol.com

ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД
гр. София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪО ТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, 
гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към
04.09.2012 г., с ЕИК 202215110,

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Лепило за лепене и шпзкловане на топлоизолационни плоскости GreuRaso

предназначен за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS и XPS, 
произведен в ТЕРАЗИД ЕООД -  град София 1528, Гара Искър, ул. 5004 № 5, за който се 
отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

Протокол за изпитване -  № 437 / 12.05.2009 на Изпитвателна лаборатория за 
строителни материали към „Научно-изследователски институт по строителни 
материали" ЕООД-rp . София.

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти -  Научно-изследователски 
институт по строителни материали ЕООД -  гр. София 1528, ул. „Илия Бешков" № 1, 
Акредитирана от ИА „БСА", Сертификат № 47 ЛИ, валиден до 30.06.2014 г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у 
производителя.

Има специфични изисквания, свързани с употребата на продукта.

Указания за полагане и изпълнение има върху опаковката.

БДС EN 13 494

Декларирам, че ми е известна отговорността, коя1

София, януари 2014

mailto:bulgaria@licatagreutol.com


costruirericoslruirerecuperare

l i c a t a + g r e u t o l
ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД

1528 София
ул. Неделчо Бончев № 10 
тел ./факс +359-2-9744433 

bulgaria@licatagreutol.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, 
гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към
04.09.2012 г., с ЕИК 202215110, декларирам на собствена отговорност, че продуктът, 
(пълна буквена класификация, съгласно UNI 8681):

ISOLANTE LG -  бял или пигментиран грунд, за импрегниране на повърхности, на 
вододисперсионна основа, еднокомпонентен, въздушно съхнене, матов, за зидани 
основи, на базата на акрилни полимери и други добавки, класифицира се чрез код

произведен в Италия, от Licata + Greutol S.r.l., 
с адрес Via A. De Gasperi, nr. 155, 92024 Canicatti' (AG), 
в завода им Via delle Gere, 24040 Pognano (Bg) Italia,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за производствен контрол ISO 9001:2000, 
сертификат № 7050/02/S, издаден от RINA

Максимално съдържание за ЕС на летливи органични съединения (ЛОС) съгласно 
норма 2004/42/СЕ за праймер (кат. A/g): 30 г/л (2010). Праймерът съдържа не повече от 
30 гр/л летливи органични съединения (ЛОС).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.,3^от,НК,.

G 0 - B - 0 - A - 2 - A 3 - F D

и отговаря на изискванията на
UNI EN 1015-19:2000
UNI EN 1062-3:2001

София, януари 2014

mailto:bulgaria@licatagreutol.com
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/1ИКАТА+ГРЕУТ0Л 00Д 
1528 София 

ул. Неделчо Бончев № 10 
тел./факс +359-2-9744433 

bulgaria@licatagreutol.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов, като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, 
гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към
04.09.2012 г., с ЕИК 202215110, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Стъклофибърна мрежа GREUTHERM RETE 160

Описание м.ед. Стойност Нормативи
Маса на единица площ г/м2 160 ± 5 % UNI 9311/4

Апретура тип устойчива на алкали
Цвят червен
Удължаване при скъсване % 2 ± 5 UNI 9311/5
Устойчивост на скъсване при теглене:
*основа N / 5 см >2300 UNI 9311/5
* вътък N / 5 см >2000 UNI 9311/5

Среден размер на бримките мм 3,9 х 4,3 UNI 9311/3

Номинален размер на бримките мм 4,2 х 5,5
Номинална широчина см 100 ± 1 UNI 9311/2
Дължина на стандартно руло м 50 UNI 9311/2

произведен за Licata + Greutol Sri, с адрес Via A. De Gasperi, nr. 155, 92024 Canicatti (AG) 

за който се отнася тази декларация, е сертифициран и отговаря на изискванията на ETAG 004.

mailto:bulgaria@licatagreutol.com
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ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД 
1528 София 

ул. Н еделчо Б ончев № 10 
тел. 02 974 44 33 

b u lgaria@ licatagreu to l.co m

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Костадинов Стоянов като управител на ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД, 
гр. София, ж.к. Илинден, бл. 12, вх. 1, ет. 3, ап. 6, вписано в търговския регистър към
04.09.2012 г., с ЕИК 202215110, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Дюбел с пластмасова игла -  10x120,10x140, 10x160,10x180, за влагане в зидария за 
фиксиране на термоизолационни комбинирани системи с мазилка,

произведен за ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД в България, от НИДЕКС ООД, с адрес с. Копривлен, 
община Хаджидимово, ул. Завода № 25, за който се отнася тази декларация, е произведен 
в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен 
контрол ISO 9001 & OHSAS 18001 сертификат № CI/156891, издаден от Certification 
International, и съответства на изискванията на:

ТС № 178-181/30.03.2012 г. - БДС 14999-80 
Характеристи на материала:__________________________________

Property Testing method unit Typical value
M e l t  flow r a t e  (2 3 0 / 2 ,1 6 ) ISO  1 1 3 3 g/10 min 4 .0

Y ie ld  s t r e s s ISO  5 2 7 MPa 3 0

E l o n g a t io n a t  b r e a k IS O  5 2 7 % > 2 0 0

F l e x u r a l  m o d u l u s ISO  178 MPa 1 2 5 0

Y ie ld  s t r e s s ISO  52 7 MPa 25

C h a r p y  n o t c h e d  im p a c t  s t r e n g t h  23  °C ISO  179 kJ/m2 2 0 .0

C h a r p y  n o t c h e d  im p a c t  s t r e n g t h  -2 0  °C ISO  17 kJ/m2 5 .0

VlCATA SOFTENING TEMPERATURE ISO  3 0 6 °C 15 0

HDT (1,8 MPa) ISO  75 °C 5 2 .0 0 0

Параметри на изделие Пластмасов дюбел с пластмасова игла
Външен вид Не се допуска наличието на чужди тела, 

наличинето на суров или прегорял материал 
или изменение в геометрията на изделието

Макс. експлоатационна температура 60 °С
Мин. експлоатационна температура -30 °С

Готовите пордукти Пластмасов дюбел с пластмасова игла е безвреден за здравето на 
експлоатиращите съоръженията и сградите, върху които се прилагат.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл

София, февруари 2016

mailto:bulgaria@licatagreutol.com
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ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ ООД 
1528 София 

ул. Неделчо Бончев № 10 
тел. 02-9744433 

bulgaria@licatagreutol.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Фасаден стиропор Licata+Greutol EPS F 15-18 
EPS БДС EN 13163 -T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

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:

Фасаден стиропор Licata+Greutol EPS F 15-18 
(парт иден номер, обозначен върху опаковкат а).

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

Топлоизолационни плоскости Licata+Greutol EPS F 15-18 при направа на нови фасади
и т оплоизолиране на стари сгради.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя съгласно изисквания на чл. 11, параграф 5 на 
Регламент (ЕС) № 305/2011-
„ТЕРМОБИЛД" ООД гр. София, Гара Искър, Домостроителен комбинат № 3.
Продукт EPS марка „LICATA+GREUTOL", произведен за Ликата+Греутол ООД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения 
представител, чието пълномощие включва задачите посочени в чл. 12/параграф 2 
Регламент (ЕС) № 305/2011: - неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в 
Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт БДС EN 13163:2011, 
Нотифициран орган за сертификация на производствен 
1950 извърши първоначалната проверка на п| 
производствения контрол в предприятието, пост 
производствения контрол в предприятието и изда, 
за съответствие на производствения контрол в предп]

относно сторителния

предприятието № NB 
(га площадка и на 

ние, оценяване на 
°153-l/18.Q3r!2011 г.

. . .

mailto:bulgaria@licatagreutol.com


8. Д екларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика Експлоатационен
показател

Хармонизиран стандарт

1 2 3
Обемна плътност 15,8 kg/m3 БДС EN 13163:2011

Коеф. на топлопроводност при t=10°C 0,029 W/m.K БДС EN 13163:2011
Клас на горимост Е (самозагасващ) EN 13501-1:2007

Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват 
на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

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

Подписано за и от името, на производителя:

Управител на Дикатй^еутаЛ ООД:
/Иван Стоянов/
София, март 2016 г.,
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ 
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ~ ЕООД 

wwwjiitsm.ceitt:

1528 София, ул. "Илия Бешков* 1 тел.: +359 2/ 973 27 87/873 76 88, факс: 973 29 10
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 Sofia, LJer-htov Sir, 3, ПК 60 _ e-mail: nifem@abv.bg, niism@nlism.com .....
НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО HA СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 
Разрешение Xt CPD 03 - NB 19511/17.09.2007 г.

А кредит ирана  от  НА "БС А  ” съгласно  Б Д С  E N 1БОЛЕС !  '’025:2006  
С ерт иф икат  №  4 7 Л И ;  Валиден до  30 06.2014 г

лист 1 
всичко листа 2

П Р О Т О К О Л
О Т ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА

ПО СИСТЕМА 3

№ ПИТ-ЕС-009-16 / 22.06,2012 Г.

1. Т0ПП(1И30Г1АЦЩН]1И11ЮХ|У1О1ОА.С[РМ111-
ПРОДУКТ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТ ИРЕН - E P S  Е - 1 5 +  1 8  
плътност 15 + 18 kg/m3 и дебелина 50 mm »
Производител: „ТЕРМ05ИЛД" ООД, гр, София

(наименование на продукта - тип, чарка, вид и др.) '
2. „ТЕРМОБИЛД" ООД, гр. София

Заявление № 009, зх. № НОС-06-790/12.06.2012 г.
Пробата е доставена от Заявителя.

(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 823:2000, БДС EN 1602:2003,
БДС EN 12667:2004, БДС EN 1609:2002, БДС EN 12087:2003, БДС EN 826:2003

(номер на стандартите или валидираните вътрешногябораторни методи)

4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване в 
лабораторията: ' 12.06.2012 г.

5. Количество на изпитваните образци: 2 пл. -  1,0 х 0,5 х 0,05 m
(количество:ча пробите и тяхната маса)

6. Дата на извършване на изпитването: 13.06 -  20,06.2012 г.
1 1

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЛ:
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кън протокол ПИТ-сС-039-Хб
7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

-по
ред

Наименование на показатели

.
Единица 
на вели
чината

Стандарти / 
валидирани методи

Резултати 
от изпитването 

(стойност, 
неопределеност)

Стойност и допуск 
на показателя

»
Условия

ма
изпитването

Отклоне- j
ния от [ 
метода 

на изпит
ването

1 2 3 4 5 б 7 8
6ДС EN 13163:2008

1. Дебелина • доставна mm БДС EN 823:2000 51,0 50,0 ± 1,0 стандартни не
2. Плътност kg/rrr BACEN 1602:2003 16,8 15 + 18 стандартни не

3. Коефициент на топлопроводност 
при t = 10 UC W/m.K БДС EN 12667:2001 0,029 стандартни НС

4. Топлинно съпротивление 
при t = 10 "С и d = 50 mm m’.K/W БДС EN 12667:2004 1,72 " стандартни не

5. Водопоглъщане -  
48 h, частично потапяне kg/m2 БДС EN 1609:2002 0,08 <0,5 стандартни не I

б.
Водопоглъщане - 
7 дни, пълно потапяне, 
метод 2»

% БДС EN 12087:2003 1,2 s 2,0 стандартни не

7. Напрежение на натиск - 
10 % деформация kPa БДС EN 826:2003 87 >80 стандартни не :

Код: EPS -  БДС EN 13163 -  Т2 -  L2 - W2 - Р4 -  S2 -  BS170 - CS( 10)80 -  PS(70,-)1 -  TR15Q - WL(T)2 • MU _ _  .
ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (i&gffiaHgSffl не се 
допускат), само е съответствие с изискванията на т. 5.10.S от БДС EN БОДЕС 17025.
ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават 

писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
Настоящият протокол да послужи на производителя/вносителя за издаване на декларация за съответствие и да 
поставя маркировка за съответствие. :k*SSbfc'

' Щ т -- \ /.
ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: , РЪКОВОДИТЕ НА ИЛ:

(йЙ.инж. В.Раймев) 1̂ :<' (н.с.инж. М.Костова)

I /
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: GREUSIL

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
GREUSIL, номерът на партидата е върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 
стенна мазилка на база калиево водно стъкло, за вътрешни и външни стени,
на база органични свързващи вещества

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 
LICATA+GREUTOL S.R.L., via A. De Gasperi 155, 92024 Canicatti (AG), Italia,
tel. 0922 856088, fax 0922 831427, e-mail: info(a>licatagreutol.it

Произведено в завода c адрес: Via Delle Gere 11-13, 24040 Pognano (BG), Italia

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

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система AVCP 2+

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

Нотифицирана лаборатория за изпитване
Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG
(сертификат № 137/1997 потвърден през 2013)

извърши определяне на типа продукта въз основа на първоначално изпитване на типа 
продукт ПИТ съгласно UNI EN 15824:2009 "Спецификации за външни и вътрешни 
мазилки на базата на органични свързваш,и вещества"

и издаде протокол за изпитване № 12LA00319 от 23.01.2012 г.

1/2
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8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 
за който е издадена европейска техническа оценка:
Орган за техническа оценка Zavod za gradbenistvo Slovenije - ZAG (E-041/07)

издаде европейска техническа оценка
ETA 09/0022 от 27.01.2009 и ETA 12/0096 от 03.04.2012

на основата на европейски документ за оценяване ETAG 004

извърши първоначална инспекция на завода за производство, контрол върху 
производството и надзор, оценка и текущ производствен контрол във фабриката 
по система AVCP 2+

и поднови сертификатите за съответствие на производствения контрол на 10.04.2013.

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана техническа 
спецификация

Паропропускливост V I

UNI EN 15824:2009
Абсорбция на вода W3
Сцепление >0,3 Мра
Топлопроводимост X 0,70 W/Mk
Реакция на огън A 2 S ld 0
Трайност Неприложимо
Поведение в случай на пожар неприложимо
Поглъщане на шум неприложимо
Отделяне на вредни вещества неприложимо
Устойчивост на огън неприложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени 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:

Подписано за и от името на производителя от:

Име и фамилия: Rossi Luca
Длъжност: Отговорен за завода в Поняно (Бергамо, Италия) 
Място и дата на издаване: Поняно (Бергамо, Италия) 
Подпис: __________

За Ликата+Греутол 
Иван Стоянов, уп 
София, ноември 2015

2/2
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ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:
ФИБРАН С.А.

Производство на Изолационни Материали 
6-ти км -  Ореокастро 
П.к. 40306, А.С. 56010 

ГЪРЦИЯ, Солун

п

Име и Адрес на Нотифициран орган:
Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW) 

Идентификационен номер: 0751

Описание на продукта:
Твърди плочи от минерална /каменна/ вата с плътност 30kg/m3 - 200kg/m3 и дебелина от 20 до 
200mm и изолационни рула с плътност 40kg/m3 - 50kg/m3 и дебелина от 50 до 100mm, с и без 
покритие, и търговско наименование:

ГЕОЛАН (GEOLAN)
: ЗШ I  ?

« Щ у { I
I I  щ

I 1 ч I -и:
Продуктите ГЕОЛАН са предназначени влагане при строителството на сгради.

■; : 1в ":ll i I  •: 1 ,.*Щ§
■ ..Условия, на които отговаря продуктът:
1 3 I Li ¥\ i

Продуктите ГЕОЛАН се произвеждат съгласно Директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно 
на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13162.

т § # Щ, % i t  т
ЕС Декларация за съответствие е с регистрационен номер за ГЕОЛАН продуктите:

i l l ,
\ п

К1 - 0751 - CPD - 223.0 - 01 - 01/09 I

Институти - Нотифицирани органи:
Първоначалните типови изпитвания на продуктите ГЕОЛАН са проведени в Нотифицираните 
институти:

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

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

Година на поставяне на СЕ маркировка:

2009 ,«****!



fibran КОДОВЕ А ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ГЕОЛАН ПРО* ГГИТЕ

EN 832 
Тип

EN 12667 и EN 12339 
Топлопроводност Ао 

[W/mxK]

EN 13501 L 
Реакция i 
на огън I IL

Покритие Дебелина [mm]

GEOLAN В-030 

GEOLAN В-040 

GEOLAN В-045 

GEOLAN В-050 

GEOLAN В-060 

GEOLAN R-040 

GEOLAN R-050

40-80
40-160

АХ, AL, YM, YA, XA

AX, AL

40-120
40-160
40-160
40-80
40-80

Код

клас

! MW-EN 13162 
I MW- EN 13162
i

14 • MU 1 • WS • WL(P)
T4_- MU1-WS - VVL(P) -AW1 - AF15

0,035 A1
i MW - EN 13J62 - T4 - MU1- WS : WL[P)i * '
I MW - EN 13162 - T4 - MU1- WS - WLjP) - AW1 - AF31 

T4_- MU 1_- WS - Vyy PJ _|_MW- EN 13J62I
4HW - EN 13162 
‘ MW-EN 13162

T4_- MU1- WS - Wlj P) -_A_F18_ 
T4_- MU 1_- WS iVVyPJ _

GEOLAN B-570 

GEOLAN B-080 

GEOLAN B-090 

GEOLAN B-001 

GEOLAN B-021

30-160
30-160

! MW-EN 13162 
! MW-EN 13162

T4_- MU 1 - WS - yVL[P) - AW1 - AF49_ 
: T4_- MU1_- WS 1WL(P)_________

AX, AL, YM, YA, XA

i i

20-160_ 
.20i160_ 
20-160

0,033 A1 ,_MW - EN 13162 - T4_- MU1_- WS : WL(P)____________________i ~
i_MVV-_EN 13162̂  T4_- CS(Y\10)5 - TRJ - SD5 ̂ MUI1 WS - WL[P]_- А\ЛПi SiS" -
i MW- EN п ш  -ТЛ - CS(Y\10)10 - MU1 - WS - WL(P)___

GEOLAN B-051 

GEOLAN B-571
_i Г'
I AX, AL, YM, YA, XA l :

1

20- 200_

20-200 0,035 A1

GEOLAN B-002 _ __________ _ _ _ j ____20-160_____

|_MVV- EN 13J62 - T4 - CS(Y\1_0)_20- SDI Oj; PLX5)200_- MU1_- WS - WL(P) - AW 0,95
|_M_W-_EN 23162- T4_- CS(Y\10)20-_SD9-_PL(5)250 -MUJ -_\NS_- WL(P)_______
|_MW-_EN 13_16_2I  T4_- CS(Y\1_0)_20-_MU1 -_WS_- WL(P)________________

GEOLAN BP-001 [
GEOLAN BP-021 \

„GEOLA

7  -  I
AX, AL, XA

30-_200_
30-200
30-200

0,040 A1
2MW- EN 13162 - T4j- CS(Y\ 10)20-JR9 - MU1 -_WS_- WL(P) - AF45_________
Î MW - EN 13162 - T4 - CS(YM_0)_30 -JR10 - MU1- WS -_AF54 - SD20
t_ UMW-_EN 13J62-T4-CS(Y\1j))40-JR8_-MU 1_-_\A®_- W L0 - ?D27_______

' ^^LA N  BP 70
AX, AL, XA 40-150_ 

40-150
0,039 A1 i MW-EN 13162- T4_- CS(Y\10)50 - MU1 - WS - WL(P)

1 MW - EN 13162 - T4 - CS(Y\10)70 - MU1 - WS - WL(P)

Покритие:
АХ=Алуминиев крафт A L -Алуминиево фолио
УМ=Черен стъклофибърен воал УА=Бял стъклофибърен воал 
ХА=Крафт хартия



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
No. 114-CPR-2013-04-28

1 Уникален идентификационен код не типа продукт

Бикрост ТКП 4,0

о
2. Тип. партиден или сериен номер или друг елемент който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно 

изискванията на член и . параграф 4:

Бикрост ТКП 4,0

Линейни размери

1,0 тхЮтп

Защитно покритие отгоре / 
отдолу
едрозърнеста минерална 
посип ка / полимерно фолио

Номер на продукта

TN396897

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

Огьваема армирана битумна мушама, за завършваш слой з многослойни хидроизолационни системи за покриви. 
Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на 
покриви и строителни конструкции,
Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в 
съпровождащите документи.

«. име регистрирано 'ърговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя 
съгласно изискванията на член 11, параграф 5

гамос • TechnoFiex", LTD

Prizheieznodorozhnaya i,. 390042, Ryazan
Russian Federation

tel: 007 4912 911-292 
fax: 007 4912 911-238 

e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5 Когато е приложимо име и адрес за контакт на упълномощения представител, чие то пълномощие включва задачите, 
посочени в «лен 12, параграф 2

TechnoNicol-Construction systems LLC,
Giiyarovskogo St, 47/5, Moskow 129110, RUSSIA_

Tel. +7495S255575 
Fax. +74959805249 

Email: europei@tn.ru 
Website: w»yw,t?beurope.sqwv[

, V\ 0  \  .  \  
0 x 0 $ '-

www.tri-europe.com Page 1

mailto:secretary@tflx.tn.ru
mailto:europei@tn.ru
http://www.tri-europe.com


6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния 
продукт, как го са изложени’ а приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни докааатеш относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт;

Нотифицираният орган institute for Testing and Certification, Inc., 231», Czech Republic, идентификационен номер 1023, 
оторизирано лице Ns 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския 
производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския 
производствен контрол и е издал сертификатите съответствие за заводски производствен контрол;

Certificate of factory Production Control Ns 1023*CPD-0234 F. September 13, 2013

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

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Материалът не съдържа опасни вещества

Съществени характеристики

Показател Мерна Метод на Н Експлоатационни 
показатели

Видими дефекти
.......  ' ......................

: EN 1850-1:2002 Без видими 
дефекти

Дължина m EN 1848-1:2002 > 9,35
Широчина го EN 1848 1.2002 > 0,9S

Праволинейност -------  EM 1848 1:2002

Отклонението от 
г.ранолинейносгга 

не трябва да 
превишава 20 mm 
на 10 m дължина

Маса на кв м. kg/ m2 EN 1849-1:2002 4,0 ±0.2

Водонепрооускливост EN 1928:2002 
метод A Не пропуска вода

Реакция нв огън EN 13S0X- 
1:2004

клас Е

Якост н а с т ъ н  до скъсване: 
-надлъжно 
-напречно

u/cn . EN 1231] • H/SOmlT' 1:2001
1200*400
1400S40C

Относително удължение при опън 
до скъсване:
- надлъжно
- напречно

EN 12311- 
1.2001 J

Огьеаемост при ниски 
температури C EN l,i09:2001

Устойчивостта на стичане при 
повишени температури C EN 1110;2001

.....

Хармонизирана
техническа
спецификация

EN
13707 :ZQ04+A2:20Q9

www.tn-europe.cam
V

Page 2

http://www.tn-europe.cam


Преминаване на водни пари EN 1331,2002 р = 20 000
Адхезия на лесипката

% EN 12039:2004 15115

Преминаване ма водни пари - ......  EN 1931:2002 р = 20 000

10. Експлоатационните показатели на продукта посочени а точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели щ;точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в 
точка 4.

Подписано за и от името нз производителя от:

А,В. Ястребова. Заместник Директор по качеството нз Zavod TecnnoFlew LTD

(име, длъжност' 

Рязан 28.04.2014

1 място и дата на издаване)

' 'Л
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
No, 115-CPR-2013*04*28

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

Бикрост ТКП 4,5

2 Тип партиден или сериен номер ияи друг елемент който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно 
изискванията на член 11 параграф 4:

Бикрост ТКП 4,5

Линейни размери Защитно покритие отгоре! Номер на продукта
отдолу

10 m x 10 m едрозърнеста минерална 
носилка / полимерно фолио

ТN397923

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

Огьваема армирана битумна мушама, за завършващ слои е многослойни хидроизолационни системи за покриви. 
Използва са при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на 
покриви и строителни конструкции,
Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в 
съпровождащите документи,

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

Zavod ‘'TechnoFiex”, LTD
Prizheleznodorozhnaya 5. 390042, Ryazan

Russian Federation
tel: 007 4912 911-292 
fax: 007 4912 911-288 

e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5 Когато е приложимо име и адрес за контакт на упълномощения представител нието пълномощие включва задачите, 
посочени з - лен 12 параграф 2:

TechnoNicoi-Construction systems LlC,
Gilyarovskogo St.. 47/5, Mcskcw 123110, RUSSIA 

Tel. +74959255575 
Fax.+74959805249

Email' europe@tn.ru 
Website: www.tn-europa.com

www.tn-europe.com Page 1

mailto:secretary@tflx.tn.ru
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6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство" о на експлоатационните показатели на строителния 
продукт, както са  изложени в приложение У:

Система 2+

7. Б случай на декларация за експлоатационни показа-ели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициранинт орган Institute for Testing and Certification. Inc.. Ziin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, 
оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е превел първоначална проверка на мястото за производство и заводския 
производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския 
производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control Ns 1C23-CPD-0234 F. September 13. 2013

Б случай мг декларация за експлоатационни показатели относно стзс/телен продукт, за който е издадена европейска 
техническа оценка

Не е приложимо

Декларирани експлоатационни показатели 

Материалът не съдържа опасни вещества.

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана

Показател
■

Мерна
единица

Метод на 
изпитване

техническа
спецификация

В и д и м и  дефекти; EN 1850-1:2002 Без видими 
дефекти

Дължима m EN 1848-1:2002 > 9,95 ;,i
Широчина m IN 1848-1:2002 > 0,99

Правови ней ност EN 1848-1:2002

Отклонението от
правил инейността

не трябва дй 
превишава 20 mrn 
на 10 m дължина

■

EN
13707:2004+А2:2009Маса: на ке.м. kg/ m2 EN 1849-1:2002 4,5+ 0.2

Водонепропускливост EN 1928:2002 
метод A Не пропуска вода

Реакция на огън EN 13SC1
1:2004

клас Е

Якост на опън до скъсване: 
-надлъжно 
•напречно

1
i EN 12311H/SOmm 1:2001

1200+400
1400x400

Относително удължение при опън 
до скъсване:
- надлъжно 

напречно
%

EN 12311-
1:2001

х V
II

\

\ D

Огъваемост при ниски 
температури

Устойчивостта на стичане при 
повишени температури

EN 1109:2001 

EN .1110:2001

www.tn-europa.com Раде 2
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Преминаване на водни пари ----- £N 1931:2002 ц= 20 000
Адхезия на носилката % EN 12039:2004 15=15

Преминаване на зодии пари :: N 1931:2002 р в 20 000

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени а точки' и 2 съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло «а отговорността на производителя посочен в 
точка 4

Подписано за и or името на производителя от

А В Ястребова, Заместник Дирек тор по качестзотс на Zavod "ecnnoFier. LTD

;име, длъжност)

Рязан 28,04.201*

(място 11 дата на издаване

wWw.tn-europo.com «age 3
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