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О БРАЗЕЦ  №  1

..ДЗЗД „СИ EM СТРОЙ“...........

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният: Велин Хариев Велев.......................................................................................

(трите имена)

в качеството си на представител в/на ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ“, ЕИК

(БУЛСТАТ)....................... , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо
Вакарелски 1, ет.З, ап.18,

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

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
“Слатина“, бл.54, обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда е административен адрес гр. София, ж.к. “Слатина“, бл.54
(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 с 

Техническите спецификации.
1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 

техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 

обществената поръчка Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. “Слатина“, бл.54, обособена позиция №3 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. “Слатина“, бл.54 
(изписва се обособената позиция)

1.1. Срок за проектиране: 30 / тридесет/ календарни дни.

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 140 / сто и четиридесет / календарни дни.
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1.3. Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт 

(Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07. 

2003 г. на МРРБ.

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

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали 

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, 

които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички 

сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните 

продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо 

предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на 

продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение

Продукт/материал 
по количествена 

сметка

Предложение на 

участника с описание 

на спецификациите

Производител
/Доставчик

Приложени 

сертификати и/или 
декларации за 

съответствие и/или 

др.

Стъклофибърна

мрежа

145гр.(Fiberglass 

alkali resistant mesh)

Полагане се над 

топлоизолацията

„ВЕСТАЛ 

2002 ООД“

Декларация за 
съответствие от 

фирма „ВЕСТАЛ 

2002 ООД“

PVC ъгъл е мрежа 

/Netted PVC angle 

profile/

За оформяне на ъгли при 

топлоизолиразнето

„ВЕСТАЛ 

2002 ООД“

Декларация за 

съответствие от 

фирма „ВЕСТАЛ 

2002 ООД“

Лепило- 

шпакловъчна 

смес "Макс 

Контакт МС13"

за лепене и 

шпакловане на 
топлоизолационни 

плоскости от EXP,XPS

"Макс

Електроникс"

ООД

Декларация за 

съответствие от 

фирма "Макс 

Електроникс" ООД
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и каменна вата

Експандиран 

пенополистирен 

MAXPOOR 

Евротип 90 

Дебелини: 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 

80, 100 мм

за топлоизолация на 

сгради съгласно EN 

13163

“Макс

Матириалс”

ООД

Декларация за

експлоатационни

показатели

No FASAD20 “ от

Макс Матириалс”

ООД

POFIX XPS 2cm (L) Топлоизолация за сгради 

съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 
продукти от 

екструдиран полистирен 

(XPS)

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 
POFIX XPS 

No. 129-27-2-16

POFIX XPS 3cm (L) Топлоизолация за сгради 
съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 
продукти от 

екструдиран полистирен 

(XPS)

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 
POFIX XPS 

No. 130-27-3-16

POFIX XPS 4cm (L) Топлоизолация за сгради 

съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 

продукти от 

екструдиран полистирен 

(XPS)

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 

POFIX XPS 

No. 134-27-4-16

POFIX XPS 5cm (L) Топлоизолация за сгради 

съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 

продукти от 

екструдиран полистирен

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 
POFIX XPS 

No. 131-27-5-16
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(XPS)

POFIX XPS 8cm (L) Топлоизолация за сгради 

съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 

продукти от 

екструдиран полистирен 

(XPS)

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 

POFIX XPS 

No. 132-27-8-16

POFIX XPS 10cm

(L)

Топлоизолация за сгради 

съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 
продукти от 

екструдиран полистирен 

(XPS)

POFIX XPS ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 
POFIX XPS 

No. 133-27-10-16

Пароизолационен 

филм STROTEX 90 

PI

паронепропусклива 
изолация на тавани, 

покриви и стени, както и 

като слой, защитаващ от 
влага при топло- и 

звукоизолация

WIGOLEN ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОН 

НИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№80/10

Фиброгрей xps Топлоизолация за сгради 
съгласно EN 13164 

Фабрично изработени 

продукти от 
екструдиран полистирен 

(XPS)

Фибротермика Декларация за 
експлоатационни 

характеристики No 

102-GP1

Marsel PRO грунда 

за мазилки

СИЛИКОН+

За грундиране преди 

полагане на мазилката
„НИНАХИМ “ 

ЕООД

Декларация за 

съответствие от 

фирма „НИНАХИМ“ 

ЕООД

FRONTROCK за топло, звукоизолация
ROCKWOOL

Декларация за



MAX PLUS и пожарозащита при 

външни

топлоизолационни 

комбинирани системи

експлоатационни 

показатели No CPR 

-DoP-ADR -054

FRONTROCK

MAXE
за топло, звукоизолация 

и пожарозащита при 
външни

топлоизолационни 

комбинирани системи

ROCKWOOL Декларация за 

експлоатационни 

показатели No RW -  

PL-G -DOP- 
1041/T/13/wl

Marsel PRO
декоративна

мазилка

силикон+влачена 

,драскана и 

релефна структура

За полагане на външна 
мазилка по фасади

„НИНАХИМ“ 

ЕООД

Декларация за 

експлоатационни 

показатели No 001- 
НХ 2013

Marsel PRO 
декоративна 
мозаечна мазилка

СИЛИКОН+

За полагане на външна 
мазилка по фасади

„НИНАХИМ “ 
ЕООД

Декларация за 

експлоатационни 
показатели No 002- 

НХ 2013

GREUSIL- 

силикатна мазилка
За полагане на външна 
мазилка по фасади

„Ликата+Г реут 

ол“ ООД

Декларация за

експлоатационни

показатели
Битумна

хидроизолация за 

покриви Sagitta Р

За хидроизолация за 
покриви

„ВИ ДЖИ ЕФ“ 

ООД

Декларация за 

експлоатационни 

показатели №DoP 8; 

Декларация за 

характеристиките 

№0002/2016
Decorator Латекс - 

цветен

За боядисване на
„МЕГАХИМ „

Декларация за 

съответствие



вътрешни стени АД

Боя Практика Блажна боя
„МЕГАХИМ „ 

АД

Декларация

съответствие

за

Поцинкована

ламарина
За обшивка изолации

МТ „МЕТАЛ 

ТРЕЙД“ ООД

Декларация

съответствие

за

Мълниезащитна

инсталация
Мълниезащитна

инсталация
„ЕННСЕР“

ООД

Декларация

съответствие
за

Дюбели За фиксиране на 

термоизолационни 
комбинирани системи с 

мазилка

„Ликата+Греут 

ол“ ООД

Декларация

съответствие

за

Заземителна
инсталация

Поцинкована 

заземителна шина, 
поцинковани 

заземителни колове

„Защитни

покриятия“

ООД

Декларация

съответствие

за

Врати и прозорци PVC профили за врати и 
прозорци

ВАЙС-
ПРОФИЛ“

ООД

Декларация

съответствие
за

Кабели За Кабели с поливинил 

хлоридна изолация
,Г АМАКАБЕЛ
и

Декларация

съответствие

за

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.)
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Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването ще се изпълни от екип от 

правоспособни проектанти.

Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба 

№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова 

нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране 

дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по 

приложимите части.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, 

дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни 

продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие 

с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки 

Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти..

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект 

ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно 

обследване.

Преди да се започне работа по изготвянето на проектите е необходимо да се уточни 
начина на комуникация между заинтересованите лица:

2.2.1. Начини за комуникация:

• личен контакт

• писмени заповеди и разпореждания от страна на Възложителя, нанесени

в Заповедната книга

• официални писма и уведомления

• подписване на платежни документи.

2.2.2. Съставяне проектански екип и организация за проектиране
- Ръководител на екипа - „Архитект или „Конструктор“ с Виеше образование, с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността и притежаващ 

валидна пълна проектантска правоспособност
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- проектант по част „Архитектура“ - Архитект с Виеше образование, с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Архитектура“ и 

притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност

- Проектант по част "Конструкции” -  Виеше образование, е образователно- 

квалификационна степен "магистър" по специалност „ПГС”/„Строителство на сгради и 

съоръжения“ притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност

- Проектант по част „ПБЗ“ -  Виеше образование, с образователно-квалификационна 

степен "магистър" по специалност „ПГС”/„Строителство на сгради и съоръжения“ 

притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или удостоверение за 

професионална квалификация

- Проектант технически контрол по част „Конструкции- Виеше образование, с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „ПГС’7„Строителство на 

сгради и съоръжения“ притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност

- Проектант по част „ОВК“ и „ЕЕ"- Виеше образование, с образователно- 

квалификационн степен "магистър" по специалност „ОВК“ и „ЕЕ"- притежаващ валидна 

пълна проектантска правоспособност или удостоверение за професионална квалификация
- Проектант по част "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) -  Виеше образование, 

с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „ВиК“ притежаващ 

валидна пълна проектантска правоспособност

- Проектант по част "Електрическа"- Виеше образование, с образователно- 

квалификационна степен "магистър" по специалност „Електроинженер“ притежаващ валидна 

пълна проектантска правоспособност

- Проектант по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност" -  Виеше 

образование, с образователно-квалификационна степен "магистър"; притежаващ валидна 
пълна проектантска правоспособност или удостоверение за професионална квалификация

- Проектант по част „ПУСО“ (План за управление на строителни отпадъци)-
Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър"; притежаващ 

валидна пълна проектантска правоспособност и удостоверение за професионална 

квалификация.

2.2.3 Анализирани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху 
изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране
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на риска още на фаза инвестиционен проект, както и необходимите изходни
данни, които Възложителят трябва да предостави;

Възможни рискове които биха оказали влияние върху изпълнение на
инвестиционния проект

1. Липса на комуникация между проектанта и останалите участници в 

проекта.

2. Липса комуникация между проектантите

3. Забавяне от страна на Възложителя на задание за проектиране (скица виза)

4. Съгласуванене на проекти от съответните инстанции

5. Забавяне на проектирането

- Мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект
Преди да започне проектирането е необходимо да се извършат следните 

организационни процеси:

• Организиране на срещи с останалите участници в строителния процес, за да се 

определи реда, начина и отговорните лица за комуникация с останалите участници 
в строителния процес.

• Преди започване изготвянето на проектите целия проектантски екип ще се 

запознае подробно с проектната дукументация ( техническите спецификации, 

доклад от обследване за енергийна ефективност, доклад за резултатите от 

обследването, резюме на доклада за извършване на обследване за енергийна 

ефективност на сгради, технически от извършеното обследване, технически 

паспорт, сертификат за енергийните характеристики на сградата в експлоатация, 
предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност, и др.)

• Проектантския екип съвместно с фирмата изпълнител, преставител на 

Възложителя и от упълномощения представител на Сдружението на 

собствениците (СС). ще посетят обекта на място и ще извършат оглед на обекта

• Ще се проведе среща, на която ще присъстват проектантите и заинтересованите 

лица. На тази среща, проектантите ще предложат идеи за изготвяне на проекта 
като се съобразят е тръжната документация, изискванията на възложителя, 

направения оглед на обекта нормативната уредба на страната и европейските
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стандарти за качество след което ще се пристъпи към изготвяне на работни 
проекти:

1. Подробно заснемане на обекта

2. Изготвяне на архитектурни, коструктивни, електро, ЕЕ, ПБЗ, ПУСО,Пожарна

безопасност, КСС за всички части и ВиК и ОВК при необходимост.

• След като са изготвени проектите по всички части, ще се организира среща между 

проектанския екип, представител на фирмата изпълнител, Възложител и 

упълномощения представител на Сдружението на собствениците (СС) за 

обсъждане на проектите, съставя се протокол от срещата и ако има някакви 

забележки по проекта се записват в протокола и се определя срок за 

отстраняването им.

• След като проектите са одобрени от Възложител и упълномощения представител 

на Сдружението на собствениците (СС), проектите се внасят за съгласуване във 

съответните инстанции ( становище от пожарна и др. при необходимост)

• След съгласуването на проекта се дава на надзорната фирма за “Изготвяне оценка 

на съответствие на инвестиционните проекти“.

• Внасяне на проектите в общината за издаване на разрешение за строеж.

• Фирмата се задължава да присъства на всички координационни срещи свързани с 

проектирането и изпълнението на проекта, на които ще се обсъжда 

последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им 

съответствие с клаузите на Договора за изпълнение на обществената поръчка. За 

проведените срещи и направените обсъждания ще се съставят протоколи

2.2.4..Изготвяне на работен проект

След подписване на договора между фирмата Изпълнител и Възложителя се започва 

с изготвянето на работни проекти. За целта е съставен екип от водещи правоспособни 
проектанти

Фирмата има дългогодишен опит в изпълнението на обекти, подобни на предмета на 

поръчката, изпълнени по обществени поръчки, финансирани и с европейски средства.

За нас е ясна изключителната важност на поръчките с подобно естество и включените в 

настоящата поръчка дейности ще бъдат с приоритетно значение за нас.



Имаме готовност да започнем изпълнението на поръчката непосредствено след 

сключването на договора при спазване на строга организационна дисциплина от страна на 

ръководителите и изпълнителските кадри.

Основна цел ще бъде спазването на посочените срокове за изпълнението на обекта.

Работния проект ще бъде разработен на основата на:
задание от Възложителя(скица-виза);

резултати от огледа и обследване на строежа;

анализ и оценка за състоянието на конструктивните елементи;

предписания на действащите нормативни документи за инвестиционното

проектиране:

■ Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 2001 г

■ Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

Изменение Гл.Ш от 2013 г.

■ Наредба № РД-02 -20 -2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони.

■ Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите 

на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г.

■ Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1987 
г.; Изменение №5 от 2008 г.

■ Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране, 1996 г.

2.2.4.1. Основни технически характеристики:
Работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности. В обяснителните записки проектантите 
подробно ще да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически 
показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи 
норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.
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Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица 

и виза за проектиране, ако е приложимо.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен 

проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо 
и енергийно обследване.

В работният проект ще бъдат включени всички мерки от енергийното обследване. Ще 

бъдат разработени подробни детайли за изпълнението на всяка мярка.

Проектът за енергийна ефективност ясно ще идентифицира структурата на 

топлоизолационните слоеве за стени, подове и тавански плочи с технически характеристики 

за всеки материал.

За всеки вид строителен елемент, подлежащ на топлоизолация ще се представи 
структура на топлоизолационните слоеве, съгласно енергийното обследване.

За всеки материал ще се представят сертификати (декларации за експлоатационни 

характеристики), удостоверяващи пригодността му и съответствието на наредбите, описани 

по-горе.

Ще се представят доказателства, че ще бъдат спазени изискванията на Наредба 7 за 
енергийна ефективност в сгради -  чл.Юа. ал1, ал2 и алЗ.

Работния проект :

1. ще изясни конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 

цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. ще осигури възможност за ползването му като документация за договаряне 

изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за 
строителство по реда на ЗОП;

3. ще осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите 
по чл. 169 от ЗУТ.

4. ще е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба 

№4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и 
специфичните изисквания

Работен инвестиционен проект за енергийно обновяване:
След направеното детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата, 

съгласно чл. 6 от Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност е направено 

сравнение на еталонните интегрирани енергийни характеристики с действителната



интегрирана енергийна характеристика на сградата.

Класът на енергопотребление на сградата в текущото състояние е клас „ D”
След като се изпълни пакета от мерки предложени в доклада и енерииното обследване, 

класът на енергопотребление на сградата ще бъде клас „С”!

При разработването на проекта ще се има предвид обследването и ще се използват 

материали заложени в пакета мерки предвидени в обследването за енергийна 
ефективност.

Ако бъдем избрани за изпълнител ще представим работен инвестиционен проект за енергийно 

обновяване в следния обхват:

В част Архитектурна проекта ще се състои от следните части

1.0бяснителна записка -  описва се подробно предлаганите проектни решения, във 

връзка и в съответствие е изходните данни и да съдържа информация за необходимите 

строителни продукти е технически изисквания към тях в съответствие е действащите норми 

и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 
обработка, полагане и/или монтаж

В работените проекти, ще предложи архитектурно и естетическо решение, съобразно 

със състоянието на сградата:

- съответно оформяне на фасадите, във връзка с предписаните ЕСМ, в т.ч. на предпазните 

парапети на прозорци, балкони/лоджии и др. фасадни елементи;

- членение и отваряемост на новата дограма;

- затваряне/остъкляване на тераси/лоджии към самостоятелните обекти;
- цветово решение.

За дограмата ще се разработи Спецификация на дограмата по самостоятелни обекти, 

етажи и фасади. Членението на новата дограма ще е съобразена с функционалното 

предназначение на помещенията, местоположението и фасадно решение, при оптимална 
отваряемост Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.. В 

Проектната документация ще се имат в предвид всички нормативни изисквани 

предвиждания, съгласно действащата нормативна уредба.

Част Архитектурна ще се даде какви строителни материали и изделия да се използват и 

накакви технически характеристики да отговарят, които следва да съответстват на



препоръчаните технически характеристики в енергийното обследване на сградите за 

постигане на енергийните характеристики. С измерванията, изчисленията и предвидените 

строителни продукти следва да се докаже осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ. 

Ще се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, 

контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Изпълнението на СМР да се 

извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна документация. С разработването на 

проектите би следвало да се потърси и единно и цялостно решение на фасадите, които към 

момента са доста разнородни и с неестетичен вид (във връзка с частично изпълнявани от 

собствениците на отделните апартаменти топлоизолации, остъклявания на балкони с 

различни видове материали, частично зазиждане на някои от балконите, различни като 
цветове и структура мазилки и т.н.).

Ще се се подмени старата, неподменена до момента фасадна дограма, както и нова но 

компрометирана с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и съгласно 

изготвения и одобрен инвестиционен проект. ( PVC дограма е U = 1,4 W/m2K, цвят бял, 

петкамерна, стъклопакет 24 мм с високоенергийно стъкло)

Ще се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции с материали и параметри в 
съответствие с изискванията на ЗЕЕ, препоръките за енергоспестяващи мерки и 

предвиденото в одобрения инвестиционен проект. ( топлоизолация от стабилизиран фасаден 
експандиран полистирол ЕР5 10 см, Д=0,035 W/шКУ, топлоизолация от стабилизиран 

фасаден екструдиран полистирол ХР5 10 см, Д О ,030 W/mK

- При проектирането и полагането на топлоизолационната система да се спазват 

изискванията за пожарна безопасност;

- При изпълнение на топлоизолационната система по фасадите да се запазят 

съществуващите вентилационни отвори на подпокривното пространство, така че 
да могат да изпълняват предназначението си. Отворите да се защитят срещу 

проникване на птици посредством вентилационни решетки или мрежи или по др. 
подходящ начин.

- Да се почистят и запълнят вертикалните и хоризонтални фуги с нови 

изолационни пълнители;

- Да се извърши основен ремонт на хидроизолация покрив. В подпокривното 

пространство да се положи пароизолация и топлоизолация, съгласно
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енергоспестяващите мерки и предвиденото в инвестиционния проект.

- След изпълнение на покривните работи и на топлоизолационната система по 

фасадите, по бордовете да се демонтират съществуващите обшивки, да се извърши 

монтаж на топлоизолация по височина на борда и да се изпълни нова обшивка от 

алуминиева или поцинкована ламарина с ПВЦ покритие (по мярка от място).

-. Външните ограждащи стени са панелни и върху тях предстои да се изпълнят 

мерки за енергийна ефективност кърпежи на мазилката, топлоизолационен пакет - 

топлоизолация с EPS - Юмм, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, универсален 

грунд и силикатна мазилка в цветове съгласно проектното решение, топлинно 

изолиране на хоризонталните ограждащи елементи на жилищата /тавани и подове/.

- Предвижда се подмяна на хидроизолацията на покрива и ремонт на 

отводняването. Съществуващата дограмата е преобладаващо дървена, като част 

прозорците са подменени от живущите с PVC дограма. Дограмата подлежи на 
подмяна с нова PVC дограма.

Материалите който трябва да се заложат при проектирането и да се вложат в 
обекта трябва да със следните показатели:

Негорим, стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност X < 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени 
условия на изпитване.

Негорим, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност X < 0,030 W/m.K, със съответна плътност при определени 

условия на изпитване.

2.Графична част
Разпределения -  на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли 

в подходящ мащаб (Ml :50); 

покрив (покривни линии)

- 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 да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно 

покритие. Графичното представяне на фасадите указва ясно всички интервенции, 

които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни



обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на 

вече изпълнени по обекта ЕСМ.

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението 

на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, 

стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, 

външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния 

обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на 

отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и 

привеждането им към нормативите - М 1:20.

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, 
която следва да съдържа:

• Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и 

габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 

разграничени остъклени и плътни части;

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

• Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид 

прозорец, врата или витрина за обекта.

• Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се 
представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, 

врата или витрина за обекта.

• Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които 

обслужва.

При изготвяне на конструктивния проект ще се вземе под внимание 

конструктивно обследване на сградата и предложените мерки мерки за поддържане и 

осигуряване на конструкцията:

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
• Обяснителна записка -  ще съдържа подробна информация относно предвидените в 

работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с 

допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се 

прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,
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изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти.

При изотвянето на конструктивното становище ще се вземе предвид мерките предвидени 

техническия доклад и ще се даде решение за изпълнение им. Предвижда се основен ремонт 

на покривната хидроизолация с цел защита на носещата конструкция на сградата и 

дюбелните връзки между отделните панели, както и почистване на корозирали връзки и 

армировка, нанасяне на ръждопреобразувател.

• графичен материал

- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 

остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се 

изработват е подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

ЧАСТ ВИК -  обяснителна записка и графична част
При необходимост след като се огледа сградата на място и съгласува с останалите участници 

в проекта ще се вземе решение дали има необходимост от изготвянена проект по съответната 

част.

ЧАСТ ОВ -  обяснителна записка и графична част
При необходимост след като се огледа сградата на място и съгласувка с останалите 

участници в проекта ще се вземе решение дали има необходимост от от изготвянена проект 
по съответната част.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО
• Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация 

на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

• Графична част, вкл. детайли за изпълнение

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"
Ще се изготви проект, съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. Проектът ще



осигурява привеждане на сградата за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с 

действащите норми.

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

• Обяснителна записка -  Описва се съществуващото състояние на сградата от гледна 

точка на енергийна ефективност, съществуващите типове ограждащи конструкции с площ и 

структура, системите за осветление, консуматорите на електроенергия, системите за 

отопление и БГВ, прави се оценка на състоянието им, описват се мерките за енергийна 

ефективност по тях, ако такива са предложени в енергийното обследване.

• Технически изчисления. Изчислява се за всеки тип ограждаща конструкция, 

предложена за топлоизолиране от енергийното обследване, дебелината на изолацията и 

обобщен коефициент на топлопреминаване за типа конструкция. Изчисленият обобщен 
коефициент на топлопреминаване за всеки тип ограждаща конструкция не може да бъде по- 

голям от заложения в енергийното обследване на сградата. Изчислява се интергирания 

показател за енергийна ефективност на сградата съгласно Наредба 7 за енергийна 
ефективност в сгради. Определя се класа за енергийна ефективност на сградата след 

изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

• Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 

елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 

характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на 

вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-строителните 

детайли следва да бъдат приложени и в проекта по част «Архитектура».

При разработването на част Енергийна ефективност на инвестиционния проект, класът на 

енергопотребление на сградата не може да бъде по-малък от енергиен клас „С“. Проектът да 
е съобразен с предписаните ЕСМ.

ЧАСТ ПБЗ
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

• Обяснителна записка
• Г рафична част4



ЧАСТ ПУСО

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.

ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -
След направа на проектите по всички части ще се изготвят подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР.
Проектно-сметната документация ще бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите 

от екипа с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на 

Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 

определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен с издаването на 

удостоверение за въвеждането в експлоатация на строежа. Изпълнителят се задължава в 

рамките на един работен ден след получаване на искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

посети строежа за изпълнение на задълженията му на авторски надзор при извършване на 

строително-монтажните работи и доставките. По-долу подробно са описани всички 

дейности и под- дейности по време на целия предиод на изпълнение на СМР.

• 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

Проектантите ще извършват постоянно наблюдение на строителството като периодично 

посещават строителната площадка - планирано и внезапно. Ежедневно ще са на 

разположение за постъпили въпроси от страна на техническия ръководител на строителя и 

дават указания за прилагане на проекта както и помагат с прочитането на графичните



материали, ако строителят има затруднение. Ще се работи съвместно е лицето упражняващо 

строителен надзор по време на СМР като всички указания се съгласуват с него.

• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или но предложение на строителния 

надзор и др.;

Всяка промяна ще се съгласува предварително е Възложителя и ще отговаря на 

заложените в договора изисквания. Измененията ще се предават на Възложителя е 

копие до строителя и лицето упражняващо строителен надзор под формата на 

екзекутивна документация.

• Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския 

надзор

Планираните посещения ще се извършват във връзка със съставяне на актовете 

повреме на строителство. На всеки две седмици обектът задължителноще ще се 

обхожда. По искане на Възложителя ще се правят и непланирани посещения. 

Проектантите ще са на постоянно разположение и дават устни и писмени указания и 
консултаци.

• Експертни дейности и консултации и съдействие на Възложителя при 

реализацията на проекта
Проектантите ще са на постоянно разположение и ще дават устни и писмени 

указания и консултаци.

• Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 
обектите

Изготвените от строителя документи ще се заверяват след проверка и теренно 
измерване

• Изготвяне на текущи доклади за напредъка на обекта съгласно член 5, ал.4 

т.10 от публукувания проект на договор ("да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за 
тяхното разрешаване")

Ръководителят на проекта периодично ще обобщава постъпилата информация от 

проектантите и другите скеперти при упражнняването на авторския надзор и ще



съставя доклад за напредъка. При необходимост и непредивено обстоятелство ще 

съставя извънреден доклад с описание на възникналия проблем.

• Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и 

актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно 

изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.
При упражняване на Авторски надзор, предписанията на Изпълнителя свързани с 

авторското му право, за точното спазване на изработения от него технически проект, ще 

се вписват в заповедната книга на строежа и ще са задължителни за останалите 

участници в строителството. По-долу са избороени всички актове приложими за обекта.

- Съставяне на акт протокол 1
Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - 

съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен 

надзор).
- Съставяне на акт протокол 2
Водещият проектант присъства при съставяне на протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 

2а), въпреки, че няма официална роля и не го разписва. Съдържанието на акта е както 

следва:

а) раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила 

разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо 

строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в 

присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след 

съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на 
строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, 

постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в 

плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание 

на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка 
благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и 
едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на 

мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се
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записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни 

обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ;

б) раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, 

упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от 

пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното 

физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на, 

служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този 

раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое 

желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно 

лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и 

служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават 

регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до 
регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и 

постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и 

размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, 

цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето 
по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и 

монтажните работи може да започнат;

в) (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) раздел III "Констатации от 
извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя 

при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и 

било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на 

новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в 

специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с 

възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива 

се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия 

ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя и 

проектантите по съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп е 

задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и 

проектантът по част "Конструктивна", заверките на останалите контролирани нива 

се извършват в присъствието на проектантите по част "Конструктивна", част 
"Архитектура" и съответната проектна част в случаите на строеж, представляващ 

техническа инфраструктура; извършилият проверката установява съответствието на



иЧЛ
строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като 

резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, 

размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги 

строителни и монтажни работи.

- Съставяне на акт протокол 4 /  /

Проектантът не присъства при съставянето на заповедна книга на строежа 

(приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се 

заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор в 

тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), при влязло в 

сила разрешение за строеж (заверено) от органа, който го е издал);лицето, 

упражняващо строителен надзор, уведомява писмено общината, РДНСК и

специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от 

заверката; заповедната книга на строежа съдържа:

а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото 
разрешение за строеж

б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия 

ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, 

упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", с трите имена, ЕГН, 

домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата 

на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за 
юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т.ч. 

съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени 

от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 

несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на 

проектанта.

- Състсвяне на акт протокол 7
Актът за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и 

елементи на строителната конструкция (приложение № 7) се съставя от строителя, 

проектанта по част "Конструктивна" и технически правоспособното физическо лице 

по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, или 
техническия ръководител - за строежите от пета категория; с акта се приемат и 

видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната



съоръжения) актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за в 
бетонираните части, и за заваръчните работи.

Актът за предаване и приемане на съоръжения (приложение № 9) се съставя от 

възложителя, доставчика на съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните 

работи) и технически правоспособното физическо лице по част "Технологична" или 

по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор. 

От страна на проектанта присъства лицето изготвило част Технологична.
- Съставяне на акт протокол 10

Актът за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 

(приложение № 10) се съставя от възложителя, строителя, проектантите по 

съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните 

физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, 

упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, 
упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" при спиране на 

строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на 

задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и 

съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните 

участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен 

надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; 
актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените 

видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, 

съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за 

необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост 

при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и 

др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за 
необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други 
изисквания и мерки за замразяване на строителството. Съставянето на този акт не е 

задължително и е в зависимост изпълннеието на строителството.

- Съставяне на акт протокол 11
Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните

- Съставяне на акт протокол 9
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работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред /  

и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) - съставя се от възложителя, 

строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, 

упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по 

съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо 

строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част 

"Конструктивна", след отстраняване на причините, довели до спиране на 

строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР.

- Съставяне на акт протокол 12

Актът за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 

подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта 

(приложение № 12) -се съставя от строителя, проектантите по съответната част и 

технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, 

упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и 
монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието 

количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с 
последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези 

видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на 

частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната 
му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и 

видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга.

- Съставяне на акт протокол 13
Актът за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и 

др. (приложение № 13) се съставя от строителя, технически правоспособните 

физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, 

възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и строителната 

площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни 

работи за възстановяването им. Такъв акт е слабо вероятно да бъде съставен, а 

проектанта не присъства в него, но все пак предвиждаме еднократно присъствие на 
ръководителя на проекта в рамките на един работен ден.

- Съставяне на акт протокол 14
Актът за приемане на конструкцията (приложение № 14) се съставя от 

проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по
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част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа 

констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от 

съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и 

др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, 

удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на 

съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба 

за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни 

работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и 

заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията 

на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ.

- Съставяне на акт протокол 15
Констативният акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 

него) (приложение № 15) се съставя на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, 

проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен 

надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили 
строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите 

от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, 

упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 

екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 

строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, 

дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други 

документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при 

откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 

неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на 

искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в 

експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и

др.;

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни



\ l / s \
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 

169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа, на които 

съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от 

него.

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение №

16)

Съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от 

него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда 

на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е 

задължителна. Проектантът няма пряко участие в съставянето му, но може да 

присъства при комисията на терен насрочена от ДНСК.

- Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия 

(приложение № 17)
Съставя се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се 

съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и 

съдържа:

а) резултатите от извършена 72-часова проба при експлоатационни условия на 

монтираните машини, съоръжения, апаратури, инсталации и др. за доказване на 

техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването 

на хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, опазването на 
околната среда, пожарната безопасност и др.;

б) данните за приетия режим на работно време, технологичните особености на 

процесите, машините, съоръженията, апаратурата, инсталациите и др., в съответствие е 

изготвените за целта програми и сключените договори;

в) доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията 
за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.

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)

/



2.3.1. Преди започване на СМР на обекта и по време на изпълнението му до 

въвеждане в експлоатация е необходимо :
1. Получаване от Възложителя на разрешение за строеж.

2. Съставяне на протокол образец 2/2а за откриване на строителна площадка

3. Получаване от Строителния надзор на заверена Заповедна книга за строежа

4. По време на строителството ще се съставят актове и протоколи

5. Ще се спазват стриктно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на строежа

6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на строежа

7. Годността на строежа за въвеждане в експлоатация

8. При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект изпълнитела ще 
съгласува тези промени

9. Извършване на допълнително инспектиране на качеството, на който и да е вид СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качество на влаганите в строителството 
строителни продукти.

10. Възложителят, Консултантът упражняващ строителния надзор и Проектантът по 

съответната част се уведомяват предварително за извършени СМР , подлежащи на 

закриване, чието качество и количествао не могат да бъдат установени по-късно, да се явят 

на обекта в определения ден за да се съставят и приемат видовете СМР споменати по-нагоре 

с протокол за скрити работи.

11. Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурно решение (настилки, 

елементи на обзавеждане, боядисване и др.), Изпълнителя ще представи мостри и след 

писмено разрешение от проектанта и Възложителя, ще бъдат вложени в обекта 
12.0тстраняване от строителната площадка или строежа, на което и да е лице, което е в 

трудово-правни или други отношения с Изпълнителя, което се държи неприемливо, проявява 

некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

13. След приключване на СМР се изготвя екзекутивна документация,която се съгласува и 
одобрява от Възложителя, упълномощения представител на Сдружението на собствениците 

(СС), Консултанската фирма и главния архитект на Общината.

14. Съставя се Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа 
(Акт 15) и се подписва от всички участници в проекта.

15. Съставени са всички неоходими актове и протоколи за приемане на сградата.

16. Направени са необходимите изпитвания съгласно ПИП СМР
X  _
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17. Взети са необходимите съгласувателни писма и договори за въвеждане на сградата в 

експлоатация от снабдителни дружества.

18. Консултанската фирма изотвя доклад и технически паспорт за сградата представя в 

общината всички необходими докуменнти за въвеждане на сградата в експлоатация- 

документ за собственост на срадата, актове и протоколи съставени по време на 

строителството, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителната площадка, 
заповедна книга, договор за строителство, делларации за съответствие на вложените 

продукти и др.)

19. Документите се внасят в общината

20. Издава се разрешение за ползване на сградата

2.3.2. Описание на технологичната последователност на СМР 

- временно строителство
На обекта ще бъде изградено временно селище. Преди да се започне работа обекта 

ще се огради с плътна ограда. В рамките на основното временно селище ще се поставят 
поставяеми фургони за канцелария, съблекалня за работниците, склад за дребен строителен 
инвентар и скъпи материали.

В района на временното селище съгласувано с Възложителя ще се изградят и оформят 

места за разтоварване на материали, контейнери за събиране на отпадъци, ще се осигури 

временно ел. захранване и водоснабдяване, химически тоалетни.

На изхода на обекта ще се направи чешма, за да се почиства механизацията ,да не 

замърсява улиците.

Ще се поставят всички необходими табели даващи информация за обекта 

Изготвят се и се утвърждават схеми на организация на строителната площадка - 

движение на работниците, материалите, механизацията. Ще се контролира достъпа на 

външни лица на строителната площадка.
Предвидено е да се използват временни тоалетни за битовите нужди на работниците и 

помощник-техническите ръководители.

Периодично ще се извършва почистване на строителната площадка.



Технолоичната последователност на извършване на СМР ще е обвързана с 
линейния график като по време на строителството ще се изпълняват по няколко 

видове СМР по едно и също време.

Последователността:

ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”:

1. Монтаж на строително скеле:
Включва дейностите по доставка и монтаж на ФРС,които се извършват от строителни 

работници от специализирането ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни скелета.На 

всички фасади от обекта,включени в обхвата на договора ще започнем монтаж на скеле. За 

монтажа, употребата и демонтажа на скелето ще се вземат предвид не само настоящите 

инструкции, но и инструкциите на производителя.

Сглобяемите елементи на скелето преди употребата им, ще бъдат проверени за 

деформации, дефекти, оксидиране и корозия, с цел дефектните да бъдат извадени от 

употреба, предвид резистентността на скелето. Тези елементи, които нямат необходимата 

сигурност (защитеност) по отношение на атмосферните влияния, не следва да бъдат 
използвани.

Монтаж на фасадно скеле-работниците монтират внимателно елементите на скелето и 

ги закрепват един за друг. Скелето се построява така че да има добра стабилност и 

пространствена устойчивост. След това работниците поставят дървени талпи на отделните 

нива за лесно достигане на работната повърхност,които в последствие се обезопасяват.След 

това с помощта на перфоратор и анкерни връзки се укрепва скелето за фасадата според 

проекта за изграждане на фасадно скеле.

Закрепването на скелето трябва да се осъществи съгласно следните инструкции:

•укрепващото ниво трябва да предлага достатъчни гаранции за резистентна твърдост, 
проверена предварително .

•разпределението на тежестта върху укрепващото ниво трябва да се осъществи 
посредством стъпала е междинно позициониране на елементите, предназначени за 

разпределяне на тежестта върху укрепващото ниво, по начин то да не превишава общото 

съпротивление, като посочените елементи трябва да притежават достатъчна резистентност на 
въздействие върху стъпалата.



\•случай че, първото ниво на рамковото скеле се постави на височина надвишаващо с 

205см укрепващата равнина, стъпалата трябва да бъдат фиксирани към елементите за 
разпределяне на тежестта, като в този случай ще са необходими най-малко две съседни

СТОЙКИ.

По време на монтажа трябва постоянно да се следи:
-за разстоянието между скелето и сградата, за да се осигури, съобразно 

изпълнителния план, конструктивното сглобяване на елементите на скелето в процеса на 

конструирането му;

-за вертикалността на Стойките и тяхното осово(аксиално) свързване;

-за хоризонталността на водачите и пътеки;

-за оперативното подреждане на механизмите за свързване;

-за правилното съединяване и свободната ротация (завъртане) на механизма за 

аксиално(осово) навързване на рамките;

-за правилното позициониране на механизма за блокиране на скобите на водачите, 

диагоналите и рамките на парапета;

-за спазване на предвидените в изпълнителния план хоризонтални и вертикални 

разстояния;

-за изпълнение на крепежите, на панорамните и стъпковите диагонали, 

осъществяващи нормалното поетапно изграждане на скелето, съобразно изпълнителния 
план;

-най-високата пътека на скелето по време на монтажа да не надвишава повече от 4 
метра последната редица на крепежите.

-Ако поради специфични нужди се налага една по-свободна височина на скелето, 

различна от последните крепежи, надвишаваща 4 метра, ще трябва да бъдат разработени 

допълнителни възможности гарантиращи стабилност на конструкцията.

2. Демонтаж на съществуваща топлоизолазия и очукване на стара подкожушена 
мазилка

Преди започване на работа по фасадите ще се демонтират съществуващи външни тела- 
климатици, сателитни антени, решетки и други.

В обследването е предвидено да се демонтира съществуваща топлоизолация. 
Работниците ръчно и внимателно ще демонтират съществуващата изолация като спазват 
всички мерки за безопасност.



След като изолацията се демонтира под нея се проверява мазилката както и останалат 

част от фасадите. Маркират се местата на компрометираната мазилка, след което ръчно с 

тесла и чукове се отстранява от фасадата .

Демонтираните материали се свалят и извозват на определени от Общината места.

След като мазилката е отстранена мястото се почиства и обезпрашава като се подотвя 

за изпълнение на последващи СМР.

З.Измазване на участъци с демонтирана мазилка по фасади
Местата с отстранена мазилка поради компрометираност се измазват на ново с 

вароциментови смеси подходящи за външно приложение.

Работника разбърква с електрическа бъркалка вароциментовата мазилка, която е 

доставена на обекта на торби по 40кг. С така приготвения разтвор и с помощта на маламашка 

и мастар изкърпва участъците с очукана мазилка.

4,Обезпрашаване и грундиране на стени
Работника с помощта на водна струя обезпрашава стените.След изсъхването на стените 

работник взема дълбокопроникващ грунд доставен на обекта в баки по 20кг и с помощта на 

четка тип “баданарка“ грундира всички стени,които след 24 часа ще бъдат готови за полагане 

на топлоизолация.

5. Демонтаж на прозорци и врати
Извършва се от специализирани работници. Работника демонтира внимателно крилата 

на прозорците и ги поставя на разстояние от прозорците. След това с помощта на тесла и на 

други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените,като внимава да не 

наруши целостта на стените и мазилките.

Работника демонтира внимателно вратите от пантите,и ги поставя отстрани,след което с 

помощта на ръчни инструменти демонтира и самите панти.След това с помощта на тесла и 

на други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените,като внимава да не 
наруши целостта на стените и мазилките.

6. Доставка и монтаж на дограма
След като е взета мярка от място е произведена новата дограма.
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Доставката се извършва до обекта със специално пригоден за това транспорт и се 

съблюдават мерки за правилното разтоварване и складирането им на обекта.

Монтаж дограми
Монтажът се извършва от квалифицирани работници за монтаж на дограма, като при 

поставянето им се съблюдава тяхното центриране в оста на зида, хоризонтиране и 

вертикализиране. Монтират се съгласно архитектурен проект и детайли. Крилата на вратите 

и прозорците ще се монтират така че да лежат в една равнина. Закрепването към сградата 

осигурява здравина и стабилност на дограмата с оглед нейното правилно функциониране. За 

да се избегне поемането на натоварвания от сградата и от температурни колебания се 

предвиждат монтажни луфтове. Закрепването на рамките става посредством дюбели, като не 
се допуска контакт с материали, предизвикващ ел корозия. Фугите се запълпват с монтажна 

пяна. След втърдяването й, остатъците се отстраняват внимателно, без да се нарушава боята 

по профилите.

Материали
- Дървените слепени прозорци на стълбищните клетки се подменят с PVC със 

стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на изделията U=l,40W/m2K или по-добър;

- Дървените слепени прозорци и балконски врати, както и дървената двукатна дограма 

по жилищните етажи се подменят с РУС дограма със стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване на изделията U=l,40W/m2K или по-добър;

- Металните рамки с единично остъкление на остъклените и приобщени към 

отопляемия обем балкони се подменят с PVC със стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване на изделията U=l,40W/m2K;

- Сутеренните прозорчета се подменят с подменят с PVC или AL със стъклопакет, с 

коефициент на топлопреминаване на изделията U=l,40W/m2K или по-добър, като 
металните капаци се демонтират, за да се обърнат страниците.

Материалите, които ще се употребяват за остъкляване на прозорци и врати ще 
отговарят на следните стандарти

- БДС EN 13241-1:2003+А1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи
л/ _стандарт за продукт
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- БДС EN 14351-1/NA - Врати и прозорци стандарт за продукт, технически 

характеристики

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или 

пропускане на дим

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради

Контрол
Всички доставени изделия и изпълнени работи се приемат от техническия ръководител.

За приемането на дограмата се съставят два констативни акта:

-За съответствие и качество от производителя;

-На обекта след завършване и монтаж;

Следи се за правилното хоризонтиране и нивелиране на дограмата, доброто уплътнение 

и отваряемостта.
Прозорците, вратите и витрините се приемат по брой, вид и размери.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

Забранява се оставянето на отпадъци от счупени стъкла по работната маса и по пода или 

терена. Същите ще се събират в определени за тях съдове.

Безопасни условия на труд
1.3а монтаж и демонтаж на дограма се назначават лица, които са:

-Навършили 18 години;

-Преминали медицински преглед;

-Преминали начален инструктаж по безопасност на труда.
2. Работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по 

здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност.

3. При всяко преместване на работници на друго работно място, се извършва 

инструктаж за изискванията по безопасност на труда на новото работно място.
4. Не се допуска до работа лица, които са без изискващите се за съответният вид работа 

предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

5. Не се допуска надвесването през отворите на демонтираната дограма

6. Не се допуска опирането на дограмата когато все още не е закрепена.

7. Ново монтираните прозорци и витрини се маркират с ленти „X“, за да се избегне 

преминаването през тях, считайки ги за празни отвори.



8.Почистване на обекта от строителни отпадъци-работника е оборудван със предпазно 

облекло,ръкавици и предпазна каска.Работника използва лопата за по дребните строителния 

отпадъци като ги прехвърля в кофи,след което ги изнася навън.По-големите и едри отпадъци 

се изнасят на ръка.След като всички отпадъци се изнесат навън се натоварват на самосвал и 

се депонират на определените за това места.

7. Лепене на топлоизолация EPS, XPS и каменна вата
Топлоизолирането започва след като са изпълнени видивете СМР предвидени в част 

“ Коструктивна“ и част „Електро“.

Разбърква се лепилна смес чрез добавяне на вода по технологична карта с електрическа 

бъркалка. Разбърканата смес се оставя за 5 минути и след това отново се прибърква с 

бъркалката.Така приготвената лепилна смес добила хомогенност се нанася на рамка на 

доставените топлоизолационни плочи с ръчни инструменти от работниците. Обмазаната 

топлоизолацонна плоча се поставя на стените и се нивелира-първо по шнуровото скеле 

създадено от техническия ръководител, за да окаже вертикалата на фасада и второ с помощта 

на нивелир спрямо съседните топлоизолационни плочи.

След залепванена топлоизолацията се пристъпва към дюбелиране. Изчаква се да минат 

24 часа от залепването на топлоизолационната плоча на стената,за да може лепилната смес 
да добие максимална якост и започва дюбелирането по минимум 6 бр. на квадратен 

метър.Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническия 

ръководител на обекта съгласно работния проект. Работник с помощта на перфоратор 

пробива дупка на оказаното място през топлоизолационната плоча и в част от стената. 

Дюбелът се набива с помощта на гумен чук внимателно да не се повреди или счупи. Здраво 

хваналите дюбели се замазват с помощта на ръчни инструменти с лепилно-шпакловъчна 

смес,а тези които не са хванали за фасадата се отстраняват и на тяхно място се поставят нови 

и отново се обмазват с лепилно-шпакловъчна смес. На определени места предвидени в 

проекта по ПБ се монтира топлоизолацията е негорими ивици ( каменна вата), съгласно 
изискванията на чл. 14, ал. 13, таблица 7.1 от Наредба № 3-1971/29.10. 2009г. за строително -  

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Те се залепват 

посъщия начин и се дюбелират с метални дюбели.

Материалите, предназначени за изпълнение на топлоизолацията ще отговарят на 

изискванията на съответните стандартизационни документи:



/ч П
- БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сградипродукти от 

експандиран полистирен (EPS), произведение заводски условия

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сградипродукти от 

екструдиран полистирен (XPS), произведение заводски условия

Шпакловка на топлоизолационни плочи
Готовата лепилно-шпакловъчна смес се нанася на топлоизолационната плоча с ръчен 

инструмент с необходимата дебелина.Върху прясно нанесената лепилно-шпакловъчна смес 

се влага стъкло-текстилната мрежа след влагането и работника с ръчен инструмент заглажда 

сместа като се старае да скрие изцяло мрежата.След изсъхването на първия слой 

шпакловката се извършва от работника отново втора шпакловка,която придава гладка 

повърхнина готова за следващите процеси.

Грундиране - след изсъхването на лепилно-шпакловъчната смес по стените се ннася 

дълбокопроникващ грунд доставен на обекта в баки от по 20кг. И с помощта на четка 

„баданарка“ грундира всички стени, които след 24 часа ще бъдат готови за полагане на 

структурна финишна мазилка.

8.Полагане и структуриране на финишна мазилка
Тези дейности се извършват от работниците на фирмата под контрола на техническия 

ръководител,който следи за точното изпълнение на проекта.
Работник разбърква с помощта на бъркалка доставените баки с финишна мазилка, за 

да може тя да бъде с еднаква зърнометрия. Така приготвената мазилка се полага с 

неръждаема маламашка и след това се структурира с пластмасова маламашка.

Полагането на финишна мазилка не се прекъсва докато започната фасада не бъде 

готова от ръб до ръб.

9.Демонтаж скеле
Включва дейностите по демонтажа на ФРС и натоварването му се извършва от 

строителни работници от специализираното ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни 

скелета.
Трябва да бъдат спазени следните предпазни мерки:
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-демонтажа на скелето трябва да се осъществява поетапно;

-крепежите и диагоналните елементи трябва да бъдат демонтирани последователно и 

да вървят заедно с поетапното демонтиране на скелето, по начин да се гарантира 

стабилността му;

-елементите на скелето трябва да бъдат спускани по съобразен за целта начин, така,че 
да се избягва хвърлянето им от високо.

10. Ремонт на общите части на сградата -стълбище, междуетажни и етажни площадки 

/обновяване на стълбищната клетка/.

Изпълнението на всички видове довършителни работи ще се извърши след;

- приключване изпълнението на мерките от конструктивно обследване на сградата;

- подмяна на фасадната стълбищна дограма;
- извършване на ремонт на покривите;

- изпълнение на топлоизолационните системи по ограждащите повърхности и 

отстраняване на всички възможни течове;

Преди изпълнението на финишните покрития по стени и тавани, оголената армировка, 

която е налице при някои от ст.б. елементи, ще се почисти от ръжда и третира с 

антикорозионен грунд, след което ще се възстанови бетоновото й покритие; 

Компрометираната мазилка ще се изчука, основата ще се почисти/обезпраши, а след това 

повърхността ще се шприцова с циментов разтвор или обработи с подходящи за целта 

строителни смеси (необходими за по доброто сцепление на материалите -  стара и нова 

основа).

Ще бъдат извършени СМР по част електо, които трябва да останат под мазилката. След 

тези операции ще се положи подходящо покритие (мазилка/ шпакловка по стени и тавани и 

последващо боядисване).

Технология на изпълнение на шпакловки
Грундирането с дълбоко проникващ грунд е подготвителна операция.Тя осигурява 

уеднаквяване на основата и улеснява полагането на следващото покритие. Синтетичните 

смоли, които се съдържат в него укрепват връзките между отделните частици и така 

заздравяват основата.Нанесеният слой с баданарка или с мече,образува фино покритие,което

намалява попиваемостта на основата.
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След като грунда е изсъхнал, което е за около 4 часа, може да се пристъпи към 

нанасянето на първия слой шпакловка.

Определени изисквания също има и при разбъркването на сухите строителни смеси. В 

зависимост от вида и предназначението им, те се бъркат на по-бавни или по-бързи обороти.

При бавно разбъркване на сместа не се вкарва въздух в материала и така при нанасянето 

му върху основата,за която е предназначен, той е гладък и лесен за работа. Много важно 

условие за постигането на добър краен резултат е също така узряването на сместа. След като 

първоначално се разбъркат е вода някои от съставките на сухите строителни смеси не се 

активират веднага. Необходимо им е известно време да останат под въздействието на водата 

и въздуха. За различните продукти това време е различно и производителите стриктно го 

отбелязват върху опаковките. За да достигне сместа своите най-добри показатели тя трябва 

да се разбърка отново. Едва тогава може да се пристъпи към същинската работа -  нанасянето 

на сместа върху повърхността.С шпаклата или мистрията се поставя материал върху единия 

край на маламашката.С леко натискане като се започне отдолу нагоре се разнася 
материала.Това може да се направи повече от веднъж. След като се нанесе достатъчно 

материал се започва шпакловане. Маламашката се почиства е шпаклата,така че върху нея да 
не остава материал.След това с кръгови движения, под ъгъл от 30°, само в едната посока,се 

започва изглаждането на стената. След изсъхване на първият изравняващ слой на 
шпакловката, всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.

С четка се отстранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между 

двата слоя и след това се нанася вторият завършващ слой. За финишното шпакловане се 

използва нова циментова шпакловка. Тя е предназначена за изглаждане на повърхности на 

стени и тавани на закрито.Максималната дебелина на слоя е 2 мм.И при разбъркването на 

тази смес важат същите правила,както и при предишната шпакловка -  разбърква се на бавни 

обороти,и се изчаква около 5 мин.

За узряването на разтвора и след това финално разбъркване с миксера за получаването 

на идеална хомогенна смес за лесна работа.При съхраняването на сместа в добре затворен 

съд,тя може да бъде използвана 24 часа.Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой 

върху основата.Съставките на сместа предполагат едно малко по-дълго време за съхнене -  

около 24 часа на 1 мм слой.Естествено времето за съхнене изключително зависи от 

темтературата и влажността на околната среда. Шпакловката е наложителна,когато стената 

ще се боядисва или дори,когато върху нея ще се лепят тапети.Така изчезват всички
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неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве -  грунд, 
боя или тапети.

Препоръчително е когато се пристъпва към шпакловане,температурата да е над 10 

градуса.Това е важно,тъй като сухото строителство позволява работа и през зимата,но при 

шпакловането трябва да се следи за температурата.Иначе се рискува фугата да се напука 

след време. След като изсъхване на първата ръка е задължително шпакловането през цялата 

повърхност на конструкцията.Така се уеднаквява повърхностния слой и при нанасяне на 
следващото покритие.

Материали и инструменти

-Шпакловка на циментова основа -  съгласно проекта 

-Гипсова шпакловка -  съглано проекта 
-Маламашка

-Квадратна табла за материала

-Голяма бояджийска четка -  за пръскане на вода

Следи се за следното:

-Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, е добре оформени ръбове и ъгли, без 

петна от разтворими соли или замърсявания и без следи от обработващи инструменти;

-Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими 
дефекти.

Бояджийски работи
-Подготовка на основата

В зависимост от вида и състоянието им стените трябва да се подготвят преди нанасяне 

на нова боя. Те трябва да се почистят и обезпрашат, лющещите се пластове от стари бои да 

се отстранят до основа и повърхността да се шпаклова или китосва (в зависимост от 

дебелината на слоя), за да стане достатъчно равна и гладка.
Старите лакови покрития трябва да се шлифоват, за да се премахне повърхностния 

гланцов слой и да се измият е миещ препарат.

Грундът се нанася е баданарка по цялата повърхност. Той има няколко основни 

предназначения:

- заздравява основата
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- фиксира прахта

- уеднаквява попиваемостта

При нанасянето грундът е бледо жълт,но след изсъхване става прозрачен и не променя 
цвета на боята,която се нанася след това.

Всяко крайно покритие,както интериорните бои,така и тапетите,се нуждаят от здрава 

основа с уеднаквена попиваемост. Полимерните и други съставки уеднаквяват 
попиваемостта и заздравяват основата.

Важно е преди пристъпване към боядисване да се прочетът инструкциите на 

производителя.Така е сигурно,че боята е правилно подготвена за употреба. В повечето 

случаи цветът се избира по каталог и се получава готовата оцветена боя.Така 

производителите гарантират,че всеки път ще се получава боя с еднакъв цвят.За получаване 

на добро покритие е достатъчно двукратното нанасяне на боята. Между нанасянето на двата 
слоя е неободимо да се изчака поне 3-4 часа.

Контрол

Полагането на бояджийски разтвори се извършва при температура на най-студената 
външна стена най-малко +8DC, измерена на 0,5 м от пода. При по-ниски от посочените 

температури няма да се допуска изпълнението на бояджийски работи 
При приемането на бояджийските работи ще се следи за:

-Повърхностите трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква 
обработка

-Няма да се допуснат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, 
олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими 
поправки, различни от общия фон

- Бордюрите и фризовете ще имат еднаква ширина по цялото си протежение 

-Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности ще бъдат

разположени равномерно съгласно изискванията на проекта
-Лицата работещи с вредни вещества при бояджийските работи ще ползват ЛПС, 

съгласно плана за безопасност и здраве.

Работниците ще ползват очила и маски.

- ^
Ремонт на копрометирана мозайка по стъпала



Очукване на мозайката на повреденото стъпало до здраво, след което почиства и 

изравнява основата. Полага се нова мозаечна смес, изчаква се да се втвърди и се шлайфа и 

полира.

11. Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци
Отпадъците ще се извозват периодично от строителния обект на депо определено от 

общината, със самосвали управлявани от правоспособни водачи на МПС, при спазване 

закона за движение по пътищата Отпадъците се товарят ръчно с лопати на самосвал- 

работниците носят предпазни ръкавици.

ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ”:
По също време когато се демонтира мазилката се извършват и конструктивните мерки 

залегнали в проекта

1.0бработка на всички бетонови елементи с оголена армировка. Почистване видими 

армировъчни пръти с телена четка, нанасяне на ръждопреобразувател.

Оголената армировка се почиства, като ако има деформиран бетон около армировката се 

премахва. Корозиралата армировка се почиства с телена четка до блясък, след което се 

измазва с ръждопреобразувател. Деформирания участък се измазва с циментов разтвор.

2. Усилване или подмяна на връзките на балконските парапети със стените.
Обработка корозирали връзки на балконски парапети - почистване и полагане на 
антикорозионно покритие.

При наличие на корозирали или дефектирали връзки на балконски парапети със стените, 

същите се заваряват със заваръчен апарат . При изпършване на заваряване опасната зона да 

е на разстояние най-малко при липса на защитни негорими прегради -  5,Ом; След като 

заварката се провери дали отговаря на изискванията се пристъпва към измазването и с 
ръждопреобразовател и покриването и изолационни пълнители;

3. Изпълнение на допълнителни укрепващи елементи за връзка на външните панели с 

останалата част от конструкцията на сградата -  при изпълнението на укрепването стриктно 

ще се спазва технолоията на изпълнение предписана от поректаннта по част коструктивна.



4. Измазване на обрушени краища на балкони, вкл. премахване на подкожушена 
мазилка

Премахва се подкожушена мазилка, след което се почиства и обезпрашава. 

Обрушените краища също се почиства и и обезпрашават след което се измазват на ново с 

вароциментови смеси подходяши за външно приложение.

5. Обработка на фугите между фасадните панели, с водоплътен материал, преди 

полагането на новите топлоизолационни слоеве;

Фугите на фасадите се почистват и обезпрашават, след което се запълват с нови 

изолационни пълнители

6. Топлоизолация и хидроизолация покрив
Най -напред се демонтира съществуващата хидроизолация и ламаринената обшивка . 

Основата под съществуващата хидроизолация се почиства, проверява се за разрушение или 

деформации в процеса на експлоатация. Подравнява се ако има големи неравности , след 

което се полага поетиленовото фолио, върху което се монтира топлоизолация XPS 10 см. 

Върху топлоизолацията се монтира армирана циментова замазка и се оформят наклоните на 

покрива и се оформят холкери от циментова замазка.

Повърхноста се грундира с битумен грунд след което се изчаква хубаво да изсъхне. Това 

гарантира оптимално сцепление с основата.

След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на хидроизолацията 

Преди започване на изолационните работи ще бъдат монтирани и вградени всички 

необходими закладни части и елементи, които в последствие биха предизвикали 

компрометиране на хидроизолационното покритие

Изпълнение на хидроизолационното покритие е от два пласта като горният, финишен 
слой със защита /минерална посипка, филц, сребърен феролит или по друг подходящ начин/. 

След грундиране на основата и изсъхването на грунда, се пристъпва към залепване на първи 

пласт хидроизолация ,след което се залепва втория с посипка за връхната конструкция. 

Залепването е газопламъчно с газова горелка и газ „пропан-бутан”. Загряването се 

осъществява по цялата долна повърхност на рулонната хидроизолация, като от пламъка на 

горелката битумът се разтопява и служи като лепило. Застъпването в надлъжна посока на 

рулата е минимално 8 см., а в напречна посока не по-малко 15 до 30 см. Основното изискване 

за осигуряване дълготрайността на хидроизолационната система е да бъде спазена стриктно



технологията на полагане, трябва да е осигурена много добра адхезия към повърхностите, за 

да не се компрометира изолацията при деформации в конструкция. Преди залепването на 

всяко руло мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на 

предшестващите ивици с 80мм в надлъжна посока и 150 мм в напречна. В зоната на холкера 

ще се постави незалепено, но фиксирано в двата края парче от хидроизолационната мушама 

с ширина 30 см. Предназначението на това усилващо парче е да предпази покритието в ъгъла 

от компрометиране и нарушаване на водоплътността , в резултат на евентуална 

концентрация на напреженията и нерегулирани премествания. В зоната на водоприемниците 

ще се постави изолационно усилващо парче с размери 40/40 см и удължаващо парче за 

воронка с дължина 20 см., след което по цялата повърхност ще се залепи газопламъчно 

хидроизолацията, която ще бъде с минерална посипка. При нагряването няма да се допуска 
прегаряне или недостатъчно разтопяване.

Всички работи ще се изпълняват след одобрение на материалите за влагане.

-При изпълнението се проверяват:

-вида и характеристиките й;

-параметри и дебебелина на хидроизолацията;
-да няма незащитени участъци от обшивката ;

-оформяне на ъглите и страничните прегради;

Воронките се подменят . Хидроизолацията се задига на достатъчна височина по 

бордове, стени и комини. По бордове и около комини се монтират нови поли и обшивки от 

поцинкована ламарина (по мярка от място) - новата пола застъпва и се монтира върху 
обърнатата хидроизолация.

Компрометираните и с локални повреди комини /мазилка, зидария и пр./ се 

възстановяват. Над комините да се монтират защитни шапки от поцинкована ламарина или 

от друг подходящ материал, така че при валежи атмосферна вода да не се стича във 

вътрешността на коминните тела.

Обшивка от поцинкована ламарина
По борда на покрива задължително се прави обшивка от поцинкована ламарина . 

Ламарината се доставя на обекта на листове, които се разкрояват. След което се качват на 

покрива и там се монтират по бордовете като се огъват така че да покрият изцяло ъглите.

Материалите, предназначени за изпълнение на обшивките ще отговарят на 

изискванията на съответните стандартизационни документи:
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БДС 4543 -82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и 
листолакирана

БДС 5176 - 75 - Ламарина черна. Студеновалцувана 

БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинкована 

БДС 13726 -76- Стомана листова вълнообразна.

Приемане на тенекеджийските работи
Не се допуска приемането на тенекеджийските работи:

Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива 

материали, които са несъвместими със свойствата й.

Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не 
е изпълнена съответната изолация.

При окончателно приемане се представя документация, с която се удостоверява 

съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на 

проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за 

антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

ЧАСТ „ВИК”:
Включва дейности по монтиране на нови водосточни тръби и смяна на воронки 

включени в технологията на изпълнение покривна хидроизолация.

ЧАСТ „ОВ”:
По част „ОВ“ не са предвидени в обследването никакви СМР.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО”:
Инсталационните работи включват частична подмяна на компрометирани кабели в 

общите части на електроинсталациите - осветителните тела, ключовете и възстановяване на 
заземителната и мълниезащитната инсталации в сградите; инсталиране на система за 

автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части.

Тези дейности ще се изпълнят от специализирано звено „Монтажници Електро“, 
съоръжени с всички необходими пособия и инструменти, както и лека преносима 

механизация /пробивни и др. машини/.
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Гръмоотводната и мълниезащитната инсталация ще се изпълнят с изпълнението на 

покривните и фасадните работи.

След завършването на бояджийските работи в общите части може да се премине към 

довършителните инсталационни дейности - монтаж на оборудване - ключове за управление, 
осветителни тела и др.

При монтажа ще се спазват стриктно предписанията на проекта и производителите, 
особено по отношение на защитата от поражение от електрически ток.

Ще се използват кабели и проводници, положени в тръби, скрито под мазилка.

Монтажните работи ще се извършат от квалифицирани електротехници. При 

изпълнението на СМР ще се спазват всички изисквания на Наредба 3 /УЕУЕЛ/, ПТЕ, ЗЗБУТ 

и други правилници и нормативи.

За ел.инсталацията ще се проведат необходимите замервания и ще се съставят протоколи 
от акредитирана лаборатория.

Изпълнение на работите по Ел. инсталация.
Изпълнението на електромонтажните работи се разделя на два етапа:

-през първия етап се изпълняват всички подготвителни работи -  поставяне на закладните, 

монтажните елементи в строителните конструкции, подготовка на трасетата на 

електрическите и заземителните инсталации, заготовка, подготовка на елементите на 

силовите и осветителните инсталации, събиране на уедрени възли, блокове и други подобни. 
Всички работи, предмет на първи етап, се изпълняват по време на извършване на основните 

строителни и специални работи, съвместно с тях.
-през втория етап се изпълняват: монтажът на електрообзавеждането, комплектоването, 

изтеглянето на електрическите мрежи и инсталации по предварително подготвените трасета; 

свързването на кабелите и проводници.

Кабелни линии
Кабелните линии се изграждат по такъв начин, че да не се получат в тях механични 

напрежения и повреди през време на монтажа и експлоатацията.

Кабелите се полагат зигзагообразно е резерв от 1 до 3%, достатъчен за компенсиране на 

евентуалното разместване на терена и деформацията на самите кабели и на носещите ги 

конструкции вследствие на температурните изменения.



Кабелите, които са положени хоризонтално върху конструкции, стени и др., се закрепят по 

цялото си протежение и специално в краищата, в местата на извивките и при съединителните 
муфи.

При работа с електрически инсталации са необходими и някои измервателни прибори:

- Обикновен фазомер, комбиниран с отвертка. С него може да се определи кой проводник е 

фазовият, дали има напрежение и дали тялото на даден уред по погрешка или поради 

възникнала повреда е свързано с фазовия проводник (офазено).

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Описание на въздействието върху околната среда и Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху околната среда по време на изпълнението на СМР и 
върху местното население

Тук ще разгледаме негативните въздействия от екологичен характер, както и мерките 
за намаляване на негативното въздействие върху околната среда, свързани със 

строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. Отразени 

са само тези, които считаме, че са съществени, като е взето отношение по всеки един от 

засегнатите параметри на околната среда.

В основни линии действията се ориентират към осигуряване на коректно управление 

на замърсяващите потоци следствие както от строителните работи, особено що се отнася до 

шума и атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата, които има 
вероятност да изтекат, така и вследствие от превозването, разтоварването, складирането и 

полагането на необходимите за строителство материали.

Най-удачното решение е изработването на план за управление, който да включва 

планирането на действия на различни нива на намеса, независимо от специфичния аспект, за 

който става въпрос.



\
Въздействията върху околната среда, произтичащи от изпълнението на дейностите са 

класическите смущения, предизвикани от всеки един строителен обект. Строителният процес 

обикновено затруднява ежедневието на хората, живеещи в района на обекта и в самия обект.

V

В следващата Таблица се схематизирани отрицателните влияния на строителния обект 

върху околната среда и хората, с посочване на причините и на ефектите

Кауза 

лен фактор

е"'-" •'

Вторична

причина

,

Ефект Компонент,

свързан с околната среда 
и създаващ затруднения 

на хората живеещи в 

района на обекта
Работ 

а в
строителния

обект

Работа в 
обекта

Повишаване на 
средното ниво на 

шумовия интензитет

Шум и здраве на 
населението

Повишаване на 

емисиите на прах

Емисии на прах и 

здраве на населението

Временни Използване на Влошаване на
защитни определени зони пейзажа

дейности Поставяне на

огради

С цел намаляване на въздействието на фазите на работа на строителния обект върху 

околната среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи в района на обекта, 

съществуващите зони и трафика, организацията, подготвила настоящия документ, преди 

започването на работата, ще представи План за защита на околната среда и намаляване 
на затрудненията за хората живеещи в района на обекта, който ще включи всички 

оперативни процедури, насочени към опазване на естествените елементи, които могат да 

бъдат засегнати от дейностите (водни течения, почва и подпочвени слоеве, атмосфера, и 

т.н.).
а .
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ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ HA ДЕЙНОСТИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ 

ОБЕКТ

Най-значимото влияние върху атмосферата е повдигането на прах, директно 

предизвикано от строителните монтажни и демонтажни работи. В частност дейностите, 
предизвикващи най-много прах са:

• Демонтаж на стари врати и прозорци в отделните жилища и в общите части;

• Пробивни работи;

• Транзит на превозни средства в зоната, свързани предимно с доставките на 
материали.

Мерки, който ще приложим за намаляване на негативното въздействие:

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ 

Ш ум ово  зам ърсяване

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, 
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА

ПОЛЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ 

ПОСТИГНАТ

: : ■' '■ ' :

1. Периодичен надзор и 

преглед на използваната техника

2. Периодични измервания на 
нивото на шума с определени 

измервателни уреди

1. Контролиране увеличаването 

нивото на шума

2. Намаляване на шумовите 

дразнения от техниката

3. Избягване на дразнения върху 

населението

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

В и б р а ц и и

X
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СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, 
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА

ПОЛЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ 

ПОСТИГНАТ

Оборудване на възпроизвеждащите 

вибрации елементи със средствата за 

тяхното намаляване, с цел 

приспособяването им към действащите 
норми

Предотвратяване на евентуални 

дразнения върху хората и фауната

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПОДОБРЕНИ ■ ■ 3  ■ ■

Производство и управление на опасни отпадъци

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПОСТИГНАТ

1. Произведените опасни 1. Предотвратяване на
отпадъци /употребявани масла от смяната замърсяването с вредни вещества
им със смазващите вещества на машината,

вещества против замръзване, парцали, 2. Предотвратяване на

напоени с употребено масло стърготини, замърсяването на водата и въздуха

замърсени почви, съдове, които биха 3. Предотвратяване на

съдържали опасни вещества и др./ се неконтролирано изтичане на опасни

обособяват, съхраняват и предават в вещества

установените законови срокове на 4. Предотвратяване на
оторизираните органи, които ще издадат инциденти които биха засегнали или
нужното удостоверение разрушили екосистемата на областта

2. Съдовете, съдържащи
опасни вещества /бидони и контейнери с 

употребявани масла смазки, кутии с бои



т
и лакове и др./ ще бъдат обособени и 

съхранени по начин, който гарантира 

сигурност от случайно изтичане или

изливане.

3. Периодична проверка на

системите за контрол върху изтичането на

химически вещества до местата на

тяхното съхранение

4. Определяне на местата за

смяна на масло

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ 

У правление па  и зл и ш н и  о т п а д ъ ц и  /дърво , пласт м аса , опа ко въ ч ен  м а т ер и а л

и д р ./

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, 
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА

ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА 

СЕ ПОСТИГНАТ

Осигуряване на контейнер, 

предназначен за събиране на хартия, 

картон и др. Строителни материали, с цел 

последващо рециклиране.
Използваният в кофража дървен 

материал ще се събира и премахва от 

органите, оторизирани за неговото 

рециклиране
Подбор на доставчици, които 

работят с първоначален абмалаж

Избягване отсичането на нови 

дървета

1. Рециклиране на 

използваните материали

2. Намаляване на 

количеството отпадъци

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

П роизводст во  и у п р а в л е н и е  н а  и н е р т н и  о т пад ъ ци  /о ст а т ъ ц и  от  т уби , 

част и, R C D  н а  м а л к и  об ект и  и  дрУ
__ ____________ __________________ _____________________ ____________________________________
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СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА

КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ

Извозване до оторизираните за Избягва се създаването на нови
целта и изградени сметища места за изхвърляне Избягва се

образуването на нови сметища

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

Замърсяване на почвата

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ПОСТИГНАТ

Произведените опасни отпадъци Ще се избегнат рисковете за
/употребявани масла от смяната им със замърсяване на почвата, поради изтекли

смазващите вещества на машината, течности.
вещества против замръзване, парцали, 1. Предотвратяване

напоени с употребено масло изтичането на вещества,
стърготини, замърсени почви, съдове, замърсяващи почвата

които биха съдържали опасни вещества и 2. Контрол над места за
др./ се обособяват, съхраняват и предават временно събиране на
в установените законови срокове на отпадъци и остатъци от строителни
оторизираните органи, които ще издадат 

нужното удостоверение.
Управление на отпадъците от 

страна на оторизиран орган

Свеждане до минимум на 

помощните терени около строежа
Действията по смяна на масла и 

продукти, които са потенциални

площадки

У



замърсители ще се извършват от 

определен за това персонал и на 
установени за това места

Поставяне на непромокаема 

настилка на мястото, където ще се 

извършва тази смяна,

1. Периодична проверка на 

системите за контрол върху изтичането 

на химически вещества до местата за 

тяхното съхранение.

2. Материалите, които не 
подлежат на повторна употреба, ще се 

извозват директно към сметищата.

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ 

Отделяне па неприятни миризми

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ

1. Инсталиране на вентилационни Л Липса на сложни ароматни
комини по време на манипулациите, 

предполагащи отделянето на пушек, 

газове и неприятни миризми

съединения

Н за намаляване на дразненията, 

причинени на населението
2. Поддържане в изправно 

състояние на системите за вентилация

3. Периодично измерване нивото 
на прах, газове и отделени миризми

Намаляване наличието на бактерии
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ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

П роизводст во  и  у п р а в ле н и е  на  о т п а д ъ ч н и  води

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, 
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА

ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА 

СЕ ПОСТИГНАТ

Транспортиране /включване/ на 

отпадъчните води в приемник, за който е 

получено предварително разрешение

1. Недопускане на замърсяване 

с отпадъчните води

2. Изпълняване на 

нормативните изисквания за изхвърляне 

на отпадъчни води

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

Зам ърсяване  на  ат м осф ерат а чрез о т д елян е  на  газове
. . . ■

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ

1. Анализ на подавания към 1. Осигуряване на оптимален
генераторите газ режим на работа на генераторите и

2. Периодична поддръжка на котлите, с цел максималното избягване на

машините /котли, генераторни групи и емисии

др./ 2. Покриване на действащата

3. Периодична проверка на законова база за разрешено ниво на

топлоизолацията на инсталациите емисии за определени елементи от

4. Периодичен анализ на 

смазочните масла

5. Инсталиране на 

катализатори

6. Система за дезинфекция и 

алгицид на охладителните камери

инсталацията /котли, генераторни групи и

др./

3. Предотвратяване намаляването 

на работния режим по предаване на 

топлинна енергия

4. Предотвратяване намаляването

_  /



на работния режим на машините

5. Гарантиране спазването на

законоустановените ограничения за

степените на емисии.

6. Премахване точките на

разпространение "легионела". Защита на

населението

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

Употреба на горива

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ

1. Предотвратяване на загубата 
на горива

Редуциране на употребата на тези

2. Подобрена поддръжка на 

машините

3. Подходяща поддръжка на 
двигателите /филтри 

/почистване/, инжектори, помпа за 

впръскване

/регулиране/, подходящи смазочни 

вещества/.
4. Намаляване на почивките

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ 

Влияние върху фауната

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ
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Контрол на достъпа до района на 1. Предотвратяване каквито и да

действие на сухоземни гръбначни било вреди върху фауната
животни. 2. Засилена грижа за местната

Ограничаване образуването на флора
гнезда в района на действие

3. Увеличаване на екологичния

потенциал на зоната

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПОДОБРЕНИ

'

' ;; .. ■ , У. .
Безопасност и здраве на работното място

СПЕЦИФИЧНА МЯРКА, ПОЛЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
КОЯТО СЕ РАЗГЛЕЖДА СЕ ПОСТИГНАТ

Контрол на задължително спазване Засилена грижа и създаване на
на всички изисквания на ЗЗБУТ и наредба максимален комфорт за работещите на
№2 на МТСП и МРРБ за Минималните обекта
изисквания за здравословни и безопасни Предотвратяване каквато и да
условия на труд при извършване на СМР било трудови злополуки
от 22.03.2004 год.

Оборудване на пункт за първа

помощ и незабавна реакция при всеки

инцидент

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В 

ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ В 

РАЙОНА НА ОБЕКТА

Главните проблеми, които са породени във фазата на реализация на проектните 

дейности върху околната среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи в района 

на обекта, се отнасят най-вече до появата на прах в зоната на строителния обект, по време на



основните процеси и паралелно с напредъка на работата. Определянето на мерките за 

смекчаване на влиянието на праховите емисии върху близките зони се основава на задачата 

за предотвратяване на навлизането на прахта извън обекта, или - ако това не е възможно - 

задържането над почвата, възпрепятствайки разпространението нагоре, чрез овлажняване и 
почистване на някои повърхности.

Тези защити ще имат и функцията да намаляват зрителното въздействие от страна на 

строителния обект: в частност, при строителните дейности, ще се предвидят скелета и огради 

с графични изображения, с цел подобряване на естетическия вид на строителните зони.

ПРЕДЛОЖЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

Настоящите допълнителни мерки обхващат основно дейностите по временно 
съхранение на отпадъците.

Организацията по извършването на дейностите по третиране и транспортиране на 

излишните строителни отпадъци /СО/ е задължение на изпълнителя по смисъла на чл.163, 
ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а контрола по 
изпълнение на горното е задължение на надзорника по смисъла на чл.168, ал.1 от ЗУТ.

Очаква се в процеса на извършване на строително-ремонтните работи да се генерират 

отпадъци като: смесени отпадъци от строитество, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови изделия, дървесен материал, пластмаси, желязо и стомана, изолационни материали, 

строителни материали на основата на гипс, стъкло, опаковки , съдържащи опасни вещества, 
опаковки от доставяне и употреба на бои, лакове, покривни материали, лепила и 

уплътняващи материали, прахови частици и прах, стърготини и изрезки от пластмаси, 

опаковки-хартиени, пласмасови, метални, смесени, композитни / многослойни опаковки, 

облицовъчни и огнеупорни материали, смесени битови отпадъци и др.

Химичните вещества и препарати ще се съхраняват при условията, посочени от 

производителя в информационните листове за безопасност, безопасни опаковки и 

етикетиране в зависимост от класифицирането им по опасност въз основа на физико

химични, токсикологични и екотоксикологични изпитания , като на местата предназначени 

за тяхното съхранение да се съхраняват и съответните информационни листове за
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безопасност, а персоналът отговарящ за употребата и съхранението на химичните вещества и 

препарати да бъде запознат е информацията в тези листове.

В обекта, предмет на настоящата програма няма да се извършва третиране и 

обезвреждане на отпадъци. На територията на строителната площадка ще се събират и 

съраняват временно генерираните отпадъци и при достигане на определените количества ще 

се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.

Цели

Цели се постигането и прилагането на екологосъобразно управление на отпадъците, 

предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда, чрез:

■ Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и степента на 
тяхната опасност

■ Повторно използване на суровини от отпадъци

■ Разделно събиране

■ Контролирано събиране и временно съхранение на отпадъците и 

предаването им на лицензирани фирми за обезвреждане

■ Създаване на достъпна и лесно изпълнима за работниците схема за съхранение на 
отпадъците.

Мерки

За постигане на целите по управление на отпадъците е необходимо:

■ Да се наблюдават дейностите, при които се формират отпадъци

■ Да се следи движението на отпадъците от тяхното формиране до предаването им 
на лицензирани фирми за последващо третиране..

■ Да се прави периодичен инструктаж на персонала, зает със събиране и съхранение 
на отпадъците

■ Да се следи актуалността на законодателството в областта на опазване на

У
околната среда и управление на отпадъците.



Мероприятия, които трябва да се спазват по време на строителството:

• Измиване гумите на колите излизащи от обекта и извозване на строителните

отпадъци

• Строителните отпадъци да се събират на точно определени места и съдове до 

момента на извозването им.

• Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на

СМР

• Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника да 

се извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка

• Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и

водите.

• да не допускат изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци извън 

определените съдове за отпадъци и на неразрешени за това места

• да не допускат изгаряне иди друга форма на неконтролирано обезвреждане на 
отпадъците;

• Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения проект, 

като околните терени се опазват от унищожаване на почвата и растителността и от 
замърсяване със строителни отпадъци.

• Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 

площадка.

Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението и конкретните 

дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

• Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от 

строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.
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Посочените начини за събиране, извозване и третиране на генерираните отпадъци от 

обекта са подходящи и екологосъобразни и не се очаква влошаване на екологичното 

състояние в района. Необходимо е при тези предложения да се получи разрешение от 

Общината за място на депониране на строителните отпадъци и сключване на договори за 

транспортиране на строителните отпадъци от обекта.

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)

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичният процес по идентифициране, 

анализиране и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране на 
вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и 

последствията от нежелателни за Договора събития. Договорният риск е несигурно събитие 

или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху 

целите на Договора, а Рискът е основен фактор в управлението на Договора.

В този процес имат ангажименти всички страни. Тук се изисква специално внимание 

от ВСИЧКИ заинтересовани страни през всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на 

всички срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от 

появата на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или 
минимизиране са взети.

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на подхода и Задачите 

по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на 

риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска 
от една страна и самия и риск и важността на Договора за Изпълнителя от друга.

Идентификация на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на 

Договора и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е 

итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по Договора. 

Целият екип по Договора, Възложителя и основните заинтересовани лица могат да
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осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и 

внедряват ефективни мерки за преодоляването му.

Анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес 

приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на Договора. 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. Анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез 

установени методи и инструменти.

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 по Договора.

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните 

рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване 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 Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли 
за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

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 /пряко или косвено свързани с настоящия/;



• с други изпълнители по Договора /обичайно това са доставчиците на материали и 
детайли/;

• промени в законодателството;

• отклонения от спецификациите;

• взимане на решения;

• отделени ресурси и внимание от участниците в Договора;
• промени в процедурите;

• техническата среда;

• сигурност на информация.

О ценкат а на  рисковет е  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 ниско (слабо) влияние върху обществената поръчка. 
Възможността е оценената вероятност да се появи риска. Влиянието е преценения ефект или 

резултат от появата на риска. Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; 
обхват; ползи; хора/ресурси.

Относно рисковете тяхната оценка е по отношение на две взаимно свързани компоненти:

в е р о я т н о с т  за на ст ъ п ва н е  на  р и с к а ” и С т епен  на  въ здейст вие  на  р и с к а  кат о  

взаим овръзкат а им  е следнат а :

ЛЕГЕНДА А



Стойност на риска-ниска

С т ойност  на  риска-сред на  

С т ойност  на  р иска -висока

О пределяне  на  ст рат егии  за  у п р а в л е н и е  на  ри ско вет е: избор на  дейст вие

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

оценката на рисковете се изготвя план за управление на риска с 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:

• П редпазване  - преустановяване на риска, чрез избиране на действия, които го 

предотвратяват;

• О граничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 

появата на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи нива;

• Трансф ериране  - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 

трансферира на трета страна, например чрез застраховане;

• П р и ем а н е  - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 
предприеме друго действие на приемлива цена;

• О владяване  - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при 
случайно възникване на рисковата ситуация.

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ
Възложителя в документация за участие е идентифицирал като най-съществени 

рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на договора, които са:

1. Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в

/7
строителния процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 
от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други 

форми на негативна реакция от страна на местното население.

В нашата строителна програма ще се спрем на всеки от дефинираните от възложителя 

рискове и ще направим подробен анализ, съобразно основните дейности по договора.

Времеви рискове:

- Забава при стартиране на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

По същество това са три риска, които имат различни причини и предпоставки за 
настъпване, но крайния резултат и от трите е закъснение в срока за изпълнение на договора.

Р И С К  -  Забава п р и  ст арт иране  на  р а б о т и т е;

•С Д о п у с к а н и я

Нашите допускания по отношение на началото за започване на работите е базиран на 

предположението комисията за оценка на получените оферти на участниците да извърши 

оценителния процес максимално бързо ( в рамките на 2-3 месеца), няма да има обжалвания 

на решението на възложителя за избор на изпълнител, последващия контрол ще бъде 

извършен в максимално кратки срокове и без забележки.
Друго съществено допускане, което ние сме направили това е, че до момента на 

стартиране на договора по настоящата процедура да е проведена процедурата за избор и е 

сключен договора с консултант за изпълнение на строителен надзор.

С П редпост авки  и Ф акт ори . които биха оказали влияние за настъпване на този
риск.



w x  7Факторите, които пряко влияят на началото на започване на работите по договора са в 
няколко аспекта:

о Продължителна работа на комисията /повече от два-три месеца/, което би било 

предизвикано от няколко фактора: подадени голям брой оферти, необходимост от 

искане на множество справки и информация (чл.68, ал.11 на ЗОП) за доизясняване 

на факти и обстоятелства в офертите на определени участници, лични 

ангажименти и/или заболяване на членове от комисията /експерти/, 

о Подаване на една или повече жалби срещу решението на Възложителя за 
определяне на изпълнител.

о Връщане на процедурата за „преразглеждане” в резултат от решение на КЗК или 

ВАС.

о Забавяне процеса на последващ контрол.

о Закъснение в избора на консултант за упражняване на строителен надзор, 

о Закъснение на изпълнител при мобилизирането на машини и строителна техника, 

о Ненавременно откриване на строителна площадка поради напускане на някой от 
ръководителите на обекта или повече наброй строителни работници, 

о Закъснение на изпълнителя поради забавени материали от некоректен доставчик.

^  А с п е к т и  на  п р о явлен и е  и сф ери на  в л и я н и е

Закъснението на началото на изпълнение на дейностите по договора, ще доведе до редица 

негативни последствия основното, от които е попадане на голяма част от строителните 

работи в неблагоприятен от метеорологична гледна точка сезон. Наложително съкращаване 

на времето за изпълнение на дейностите. Технологична невъзможност за завършване на СМР 
в договорения срок. Оскъпяване на стойността на обекта като цяло в следствие на 

необходимостта за използване на нови технологии, увеличени материални /механизация/ и 

човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия. Възможно оскъпяване на стойността на 

обекта в следствие на възможно повишване на цените на строителни материали, горива и др. 
Ускорените срокове на изпълнение рефлектират пряко на процесите за осигуряване на 

качество на изпълняваните дейности. Повишаване на дискомфорта на населението живущо в 

населеното място, поради необходимост за работа с удължен работен ден, през нощта и с по- 

го лям брой тежка механизация.
Като цяло настъпването на този риск ще повияе, както на крайния срок на изпълнение на 

договора, така и на себестойността му.
Г -



Z  Оценка на риска

В ер о ят н о ст  за  

на ст ъ п ва н е  на  р и с к а

С т епен  н а  въ здейст вие  на  

р и с к а

С т ойност  на  р и ска

4 3 4

Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за на ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и ст епент а  на  въ здейст вие  на  р и с к а  

се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, кьд ет о  5 е н ай -висока  ст ойност .

Z  М ер к и  за  н е д о п уска н е / предот врат яван е  на  р и ска ;

Както по горе описахме факторите, които предизвикват настъпването на този риск са както 

външни за Изпълнителя, така и вътрешнофирмени и организационни и за част от тях 

Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които са:

о Още след сключване на договора предвиждаме да се организира среща, на която да 

бъдат поканените представители на всички участници в строителния процес. На тази среща 

ще се установяват силните и слабите страни на графика за изпълнение на договора, с което 
ще се съгласува и гарантира неговата изпълнимост.

о В процеса на изпълнение на договора предвиждаме да се организират ежемесечно 

подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми и вземане на 

конкретни решения за изпълнение на поетите ангажименти в срок.

о Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с останалите участници 
в строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, строителния 

надзор, съгласуване с тях на проблемните и текущите нужди за реализацията на проекта -  

необходимостта от текущи доставки на материали, допълнителна техника, повече на брой 
работни групи и други.

о Използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и 
контрол непосредствено преди доставката и на обекта.

о Поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел своевременно 
отстраняване на по-малки аварии.

о Поддържане на обекта на резервна строителна техника, 

о Поддържане на обекта на запаси от строителни материали.

Z  М ер к и  за  преодоляване  на  п о сле д и ц и т е  п р и  н а ст ъ п ва н е  на  р и ска ;



Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск по основните 

дейности са:

> Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като 
съобразим изпълнението на СМР е метеорологичния сезон.

> Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси с цел 

изпълнение на строителните работи в по-кратки срокове за преодоляване на 

забавянето на изпълнението поради наложеното прекъсване и изпълнение на 

възложените работи в съответствие със сроковете определени като крайни.

> Отделяне на финансови средства за допълнителни ресурси и мероприятия.

> Влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за ускоряване на 

втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури.
> Създаване организация на постоянна готовност за работа на трисменен режим 

на работа ако се наложи, включително осветяване на обекта в тъмната част на 

денонощието.

•S М ер к и  за  въздейст вие върху  и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зникванет о  на  

р и с к а :

S  С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 

настъпилите промени в следствие от закъснението.

S  Увеличаване числеността на хората е ръководни функции на обекта, които да 

внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

S  Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите е предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика и съгласуване на промените е тях.

S  Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

У Създаване на няколко варианта на график за изпълнение на поръчката от страна на 

Изпълнителя, по които да се работи по -  интензивно за наваксване на 
закъснението вследствие на недобрата първоначална организация.
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Р И С К  - Р и с к  от  за к ъ сн ен и е  за  о к о н ча т елн о  п р и к лю ч ва н е  и предаване на  обект а:

С  Д о п у с к а н и я

Както по-горе описахме разчета на времевите параметри на изпълнене на предвидените 

СМР сме направили базирайки се на определени допускания. По отношение на текущото 

изпълнение сме направили следните допускания и работа без прекъсване за непредвидени 

почивни дни, изпълнение по план без външни /извън волята и организацията на изпълнителя/ 

пречки. По отношение на окончателното приключване на обекта приемаме, че всички 

строителни работи ще бъдат изпълнени с високо качество и няма да има забележки при 

изготвяне на актове образец 15 и 16 съгласно Наредба 3 -  за актове и протоколи по време на 

строителството.

'"'Л
■S П редпост авки  и Ф акт ори . които биха оказали влияние за настъпване на този

риск.

Факторите, които пряко могат да предизвикат закъснение на окончателното приемане 

на обекта са външни и свързани с представители на останалите участници в строителния 
процес, експлоатационните дружества и държавните институции. Единствения фактор, който 

е под влияние на изпълнителя е свързан с неизпълнение на възстановителните работи по 

строителната площадка и забавяне в изготвянето на екзекутивна документация;

■S А с п е к т и  на  п р о явлен и е  и сф ери  на  в л и я н и е

Закъснение в изпълнение на графика може да има няколко аспекта на прояление в 

зависимост от фактора, който е предизвикал настъпването на риска:

о Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта може да има 

няколко аспекта на проявление забавяне на срока на договора като цяло.

о Да не бъдат приети част от изпълнените СМР и/или участък поради несъотвествие 

с нормативни изисквания -  респективно представителя на съответната институция няма да 

подпише Акт образец 15 - което ще окаже съществено влияние дирекно върху крайния срок 

на изпълнение на договора /за времето на отстраняване на забележките/ и повишаване 

финансовите средства за обекта /за работите по отстраняване на забележките/.
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o неизпълнени в срок /до приемателната комисия/ на възстановявителни работи по 

строителната площадка ще се се отрази пряко на крайния срок на изпълнение на договора /за 

времето на отстраняване на забележките/.

о Забавяне изготвянето на екзекутивна документация на целия ще рефлектира 

директно на крайния срок на изпълнение на договора.

о Неявяване на представители на участници в строителния процес в деня на 

приемателната комисия, което ще предивика насрочване на нова такава и/или забавяне в 

работата на комисията по изготвяне на Акт 16 също пряко ще удължи срока за изпълнение на 
договора /за времето на това забавяне.

о Закъснение на изпълнитея при мобилизирането на машини и строителна техника, 

о Ненавременно откриване на строителна площадка поради напускане на някой от 

ръководителите на обекта или повече наброй строителни работници, 

о Закъснение на изпълнителя поради забавени материали от некоректен доставчик, 

о Недостатъчно добра организация на ресурси -  хора, механизация и материали, от 
страна на Изпълнителя.

о Неефективно планиране на финансовите ресурси и изчерпването им, което би 

довело до закъснение на изпълнението и неспазването на крайните срокове.

■S О ценка  на  р и ска

В ер о ят н о ст  за 

н а ст ъ п ва н е  н а  р и с к а

С т епен  н а  въздейст вие на  

р и с к а

С т ойност  на  р и с к а

1 2 2

Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за на ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и  ст еп ен т а  на  въ здейст вие  на  р и ска  

се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, къдет о 5 е н а й -висока  ст ойност .

S  М ер к и  за  н е д о п уск а н е / предот врат яван е  на  р и ска ;

Както по-горе описахме по-голямата част от факторите, които предизвикват настъпването на 

този риск са външни за Изпълнителя и ние като избран изпълнител не можем да окажем 

влияние и въздействие за недопускане на риска. Пряко влияние и отговорност имаме по 

отношение на факторите, свързани с качеството на изпълнение /наличие на забележки при 

проемателната комисия/ и разчистване на строителната площадка.



Мерките, които ще предприемем /те са установени вече от дългогодишната ни практика при 

изпълнение на подобни обекти/ е постоянно следене на качеството на изпълнение изиквано 

от възложителя на поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/.

И разчистване на строителната площадка /временни съоръжения и възстановяване на 

нарушени настилки /поетапно/ след всеки завършен участък.

По отношение на останалите фактори мерките за недопускане на риска са:

- Поддържане на постоянна комуникация с останалите участници в строителния 

процес.

- Изпреварващо /неофициално/ консултиране с експлоатационните дружества и 

отговорните държавни институции за изпълнените СМР с цел, ако има забележки да бъдат 

изпреварващо отстранени.

- Уведомяване на участниците в приемателната комисия за деня и часа на 

провеждането и в срок от две седмици.

■S М ер к и  за  н ед о п уска н е /п р ед о т вр а т ява н е  на  р и ска ;

Както по горе описахме факторите, които предизвикват настъпването на този риск са както 

външни за Изпълнителя, така и вътрешнофирмени и организационни и за част от тях 

Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които са:

о Още след сключване на договора предвиждаме да се организира среща, на която да 

бъдат поканените представители на всички участници в строителния процес. На тази среща 

ще се установяват силните и слабите страни на графика за изпълнение на договора, с което 

ще се съгласува и гарантира неговата изпълнимост.
о В процеса на изпълнение на договора предвиждаме да се организират ежемесечно 

подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми и вземане на 

конкретни решения за изпълнение на поетите ангажименти в срок.

о Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с останалите участници 

в строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, строителния 

надзор, съгласуване с тях на проблемните и текущите нужди за реализацията на проекта -  

необходимостта от текущи доставки на материали, допълнителна техника, повече на брой 

работни групи и други.
о Използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и 

контрол непосредствено преди доставката и на обекта.



ч
цел своевременно
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о Поддържане на обекта на достатъчно резервни части е 

отстраняване на по-малки аварии.

о Поддържане на обекта на резервна строителна техника, 

о Поддържане на обекта на запаси от строителни материали.

о Постоянно следене на качеството на изпълнение изиквано от възложителя на 

поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/.

о Разчистване на строителната площадка /временни съоръжения и възстановяване на 

нарушени настилки /поетапно/ след всеки завършен участък.

о Изпреварващо /неофициално/ консултиране с експлоатационните дружества и 

отговорните държавни институции за изпълнените СМР с цел, ако има забележки 

да бъдат изпреварващо отстранени.
о Уведомяване на участниците в приемателната комисия за деня и часа на 

провеждането и в срок от две седмици

^  М ер к и  за  преодоляване  на  п о с ле д и ц и т е  п р и  на ст ъ п ва н е  на  р и ска ;

Основните и най-важни мерки, както за недопускането така и за минимализиране на риска 

са:

о Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия с цел 

поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в строителния 

процес включително и с отговорните институции и експлоатационните дружества. 

При тези контакти /срещи на различно ниво/ ще запознаваме съответните участници и 

отговорни институции с текущите проблеми и напредъка на изпълненние на договора, 

с което изпреварващо ще получаваме техните становища и мнения по ключови 

въпроси на изпълнението.

о Поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/ по този начин в хода 

на изпълнение ще се отстраняват евентуални забележки, които имат останалите 

участници в строителния процес.

о Наличие на резерв от финансов, трудов и технически ресурс за бързи и своевременни 

действия по остраняване на забележки.

•S М ер к и  за  въздейст вие върху и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск са:



> Насрочване на нова дата в най-кратък възможен срок в случай на не явяване на 

представител на някоя от институциите, като предварително деня и часа се 

съгласува с всички участници.

> Мобилизиране на възможно най-голям технически и човешки ресурс още в деня 

следващ комисията с цел отстраняване на забележките.

> С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 

настъпилите промени в следствие от закъснението.

> Увеличаване числеността на хората с ръководни функции на обекта, които да 

внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика и съгласуване на промените с тях.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 

въпреки възникналия риск.
> Мобилизиране на повече на брой машини, които да обезпечат изпълнението на 

СМР при повреда на определен вид техника.

> Осигуряване на по -  голям брой квалифицирани работници от минимално 

заложените от Възложителя, с което няма да се допусне забавяне.

> Осигуряване на повече на брой доставчици, които поддържат налични 

необходимите за изпълнението материали.

> Създаване на няколко варианта на график за изпълнение на поръчката от страна на 

Изпълнителя, по които да се работи по -  интензивно за наваксване на 

закъснението вследствие на недобрата първоначална организация.

> Осигуряване на допълнителни финансови ресурси, обезпечаващи изпълнението на 

поръчката в срок, под формата на парични запаси, банкови гаранции и др.

Р И С К  - Л ипса /нед ост ат ъ чно  съ дейст вие  и /и л и  и нф орм ация  от  ст рана  на  други  

уча ст н и ц и  в с т р о и т елн и я  процес;

■S Д о п у с к а н и я
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Нашата строителна програма сме изготвили на база допусканетЬ, че в процеса на 

изпълнение на строителните работи на обекта ще имаме пълно съдействие и ще получаваме 

цялата необходима информация от страна на останалите участници в строителния процес. За 

целта предвиждаме още след сключване на договора да се проведе организационна среща с 

останалите участници в строителния процес. Факт, който ни дава увереност, че вероятността 

този риск да се прояви във всичките му аспекти е твърде малка за нас и това, че имаме 

изградени добри взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните 

експлоатационни дружества, така и с държавните контролни органи и възложителя.

S  Предпоставки и Фактори. които биха оказали влияние за настъпване на този

риск.

Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат предимно външен характер 

(външен спрямо изпълнителя). Те зависят пряко от компетентността и отговорността на 
служителите на останалите участници в строителния процес, вътрешната им огранизационна 

схема на работа, както и от наличната при тях информация..

S  Аспекти на проявление и сфери на влияние

Липсата на съдействие и/или информация от страна на другите участници в 

строителството оказва пряко влияние върху всички основни дейности включени за 

изпълнение по настоящия договор. В зависимост от това коя е страната участник в 

строителния процес, от която не се получава необходимото съдействие и/или информация са 

и аспектите на проявление, респективно сферата и степента на влияние и на коя от 

дейностите най-силно влияе.
Ако липсата или недостатъчното съдействие е от страна на Възложителя, то аспекта на 

проявление при настъпване на този риск пряко въздейства върху всички фази на изпълнение 

и всички дейности на договора.
Ако липсата или недостатъчно съдействие е от страна на строителния надзор, то 

въздействието ще даде отражение най-вече върху срока на изпълнение на строителните 

работи (ако представители на строителния надзор не се явяват своевременно на обекта за 

подписване на актове за скрити работи и приемане на конструкции, всяко забавяне
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приемането на описаните видове работи ще се трансформира като забавяне в обшия срок на 
договора.

Ако липсата или недостатъчно съдействие е от страна на държавните контролни органи, 

ще окаже влияние на всички основни дейности включени в договора, а именно:

о Забавяне на издаването на съответните разрешителни, което води до забава на 

стартиране на СМР.

о Забавяне на процесите на Въвеждане на обекта в експлоатация е Протокол - 

Образец 16 и Разрешение за ползване.

Ако липсата на съдействие и предоставяне на информация е от страна на 

експлотационните дружества в случайте на необходимост на преместване на някои от 

подземните комуникации във връзка е изпълнието на СМР част от проекта, аспектът на 

проявление ще се разпростре също на всички етапи и дейности на изпълнение на договора, 

респективно в забавяне на процесите на съгласуване на извършените работи, Въвеждане на 

обекта в експлоатация с Протокол - Образец 16 и Разрешение за ползване.

Като цяло при настъпване, на които и да е от факторите ще се отрази на забавяня 

срока на изпълнение, създадената организация на доставки на материалите и наложителна 

честа смяна на строителния график и огранизация на изпълнение на СМР.

•S Оценка на риска

m

Вероятност за 

настъпване на риска

Степен на въздействие на 

риска

Стойност на риска

3 3 3

Забележка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

■У Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за 

част от тях Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които са:
о Още след сключване на договора предвиждаме да се организира среща, на която да 

бъдат поканените представители на всички участници в строителния процес. На тази среща 

ще се установяват каналите за комуникация, ще се идентифицира наличната и необходимата 

информация и техническа документация по отношение на обекта.

..У .



о В процеса на изпълнение на договора предвиждаме да се организират ежемесечно 
подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми.

о Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с останалите участници 

в строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, строителния 

надзор.

о Ако бъде индентифицирана липса на необходима информация при някои от 

участниците в строителния процес ние ще окажем съдействие (включително експертна 

помощ за набавяне на необходимата информация.

^  М ер к и  за  преодоляване  на  п о с ле д и ц и т е  п р и  на ст ъ п ва н е  на  р и ска ;

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск по основните
дейности са:

Основните и най-важни мерки, за както за недопускането така и за минимализиране на риска 
са:

о Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия с цел 

поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в строителния 

процес включително и с отговорните институции и експлаотационните дружества. 

При тези контакти /срещи на различно ниво/ ще запознаваме съответните участници и 

отговорни институции с текущите проблеми и напредъка на изпълненние на договора, 

с което изпреварващо ще получваме техните становища и мнение по ключови 

въпроси на изпълнението.

о Поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/ по този начин в хода 
на изпълнение ще се отстраняват евентуални забележки, които имат останалите 

участници в строителния процес.

о Наличие на резерв от експертен ресурс за бързи и своевременни действия при 

необходимост за оказване на съдействие на друга страна в строителния процес с цел 

недопускане на забавяния в процесите на приемане и съгласуване на изпълнените 
СМР.

о Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение.

о Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурри с цел преодоляване на 
забавянето.

о При необходимост преминаване на двусменен или трисменен режим на работа.



М ер к и  за  въздейст вие върху  и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

> Насрочване на допълнителни по -  чести срещи с всички участници в строителния 

процес и запознаването им с възникналото забавяне в следствие недостатъчната 

информация.

> Назначаване на допълнителни работни групи, изпълняващи предварително 

зададен план за действие при подобни ситуации, които след получаване на 

необходимите им данни или информация (макар и закъсняла) да са в готовност да 

наваксат закъснението и задълженията по договора да се изпълнят в рамките на 
крайния срок.

> С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 

настъпилите промени в следствие от закъснението.

> Увеличаване числеността на хората с ръководни функции на обекта, които да 
внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика, съгласуване на промените с тях и предприемане на мерките в 

случей на единодушното им приемане от всички страни, имащи отношение в 
строителния процес.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

Р И С К  - Л и пса /нед ост ат ъ чна  ко о р д и н а ц и я  и  съ т рудничест во  м еж д у за инт ересованит е  

ст рани  в р а м ки т е  на  проект а . а и м ен н о : П р ед о ст а вящ и ят  безвъзм езднат а ф инансова  

п о м о щ  У правляваш  орган на  О перат ивнат а програм а , Б е н е ф и ц и ен т ъ т  по  П рограм ат а  

и В ъ зло ж и т ел  на  договорит е за  услуги  и ст роит елст во . И зп ъ л н и т е л и т е  на  о т д елн и т е  

договори:

■S Д о п у с к а н и я



Нашата строителна програма сме изготвили на база допускането, ^че в процеса на 

изпълнение на строителните работи на обекта ще имаме координация и пълно 

сътрудничество от заинтересованите страни в рамките на проекта: УО на Оперативната 

програма, Бенефициента по програмата -  Възложител и Изпълнителите на отделните 

договори. За целта предвиждаме още след сключване на договора да се проведе 

организационна среща с останалите участници в строителния процес и заинтересованите 

страни по договора. Факт, който ни дава увереност, че вероятността този риск да се прояви 

във всичките му аспекти е твърде малка за нас и че ще се постигне добро сътрудничесво и 

координация между страните по договора.

S  Предпоставки и Фактори. които биха оказали влияние за настъпване на този
риск.

Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат предимно външен характер 

(външен спрямо изпълнителя). Те зависят пряко от компетентността и отговорността и на 
служителите на заинтересованите страни, както и от добрите взаимоотношения между УО на 

Оперативната програма, Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и Изпълнителя и 
вътрешните им огранизационни схеми на работа.

S  Аспекти на проявление и сфери на влияние
Липсата на координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 

проекта оказва пряко влияние върху всички основни дейности включени за изпълнение по 

настоящия договор. В зависимост от това, коя от страните не оказва сътрудничество и на 

какво ниво липсва координация са и аспектите на проявление, респективно сферата и 

степента на влияние и на коя от дейностите най силно влияе.

Ако липсата на сътрудничество е от страна на Възложителя, то аспекта на проявление 

при настъпване на този риск пряко въздейства върху всички фази на изпълнение и всички 
дейности на договора.

Ако липсата на сътрудничество и координация е от страна на строителния надзор, то 

въздействието ще даде отражение върху срока на изпълнение на строителните работи (ако 

представители на строителния надзор не се явяват своевременно на обекта за подписване на 
актове за скрити работи и приемане на конструкции, всяко забавяне приемането на 

описаните видове работи ще се трансформира като забавяне в обшия срок на договора.



Т\ Г \
Ако липсата на сътрудничество и координация е от страна на УО на Оперативната 

програма, то въздействието ще даде отражение върху срока на изпълнение на строителните 

работи (взимането на решения касаещи изпълнението на обекта ще бъде затруднено).

Ако липсата или недостатъчно сътрудничество е от страна на Проектанта, ще окаже 

влияние на някои дейности включени в договора. В случай на необходимост от 

допълнителни проектни решения за части от проекта, могат да окажат влияние върху 

цялостното изпълнение на договора ако при стартиране на строителните работи се установят 

факти, които да наложат промяна на проектните решения. Което като цяло може да постави в 

риск изпълнението на целия проект.

Като цяло при настъпване, на които и да е от факторите ще се отрази като забавяне 

срока на изпълнение, създадената организация на доставки на материалите и наложителна 
честа смяна на строителния график и огранизация на изпълнение на СМР.

У О ценка  на  р и с к а

В ер о ят н о ст  за  

н а ст ъ п ва н е  н а  р и с к а

С т епен  на  въ здейст вие на  

р и с к а

С т о й но ст  на  р и с к а

3 3 3

Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за н а ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и  ст еп ен т а  на  въ здейст вие  на  р и ска  

се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, къдет о 5 е на й -ви со ка  ст ойност .

■S М ер к и  за н ед о п уска н е / предот врат яван е  на  р и ска ;

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за 
част от тях Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които са:

о След сключване на договора предвиждаме да се организира среща, на която да 

бъдат поканените представители на всички заинтересовани страни. На тази среща ще се 
установяват каналите за комуникация и сътрудничество.

о В процеса на изпълнение на договора предвиждаме да се организират ежемесечно 
подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми, като по този 

начин ще се координират действията на всички страни по договора.

о Поддържане на постоянна комуникация с представители на всички заинтересовани 
страни по договора.

/Z .



■S М ер к и  за  преодоляване на  п о с ле д и ц и т е  п р и  н аст ъ пване  на  р и ска ;

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск по основните

дейности са:

Основните и най-важни мерки, както за недопускането така и за минимализиране на риска 

са:

о Изготвяне след подписване на договора стратегия с цел сътрудничество и поддържане 

контакти със заинтересованите страни. При тези контакти /срещи на различно ниво/ 

ще запознаваме съответните страни с текущите проблеми и напредъка на изпълненние 

на договора, с което изпреварващо ще получваме техните становища и мнение по 

ключови въпроси на изпълнението.

о Наличие на резерв от експертен ресурс за бързи и своевременни действия при 

необходимост за оказване на съдействие на друга страна в строителния процес с цел 

недопускане на забавяния в процесите на приемане и съгласуване на изпълнените 
СМР.

о Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение.

о Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурри с цел преодоляване на 
забавянето.

о При необходимост преминаване на дву и трисменен режим на работа.

■S М ер к и  за  въздейст вие върху и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

> Насрочване на допълнителни по — чести срещи с всички участници в строителния 

процес и запознаването им с възникналото забавяне в следствие недостатъчната 
информация.

> Съставяне на протоколи от проведените срещи и заседания на заинтересованите 
страни, като при отсъствие на някой от представителите им протоколите ще се 

изпращат на съответните лица за запознаване и сведение с дискутираните въпроси 
и взетите решения.

> Назначаване на допълнителни работни групи, изпълняващи предварително 

зададен план за действие при подобни ситуации, които след получаване на 

необходимите им данни или информация (макар и закъсняла) да са в готовност да 
наваксат закъснението и задълженията по договора да се изпълнят в рамките на 
крайния срок.



I

> C цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 
настъпилите промени в следствие от закъснението.

> Увеличаване числеността на хората с ръководни функции на обекта, които да 

внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика, съгласуване на промените с тях и предприемане на мерките в 

случей на единодушното им приемане от всички страни, имащи отношение в 
строителния процес.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

Р И С К  - П р о м ен и  в законодат елст вот о  на  Б ъ лга р и я  и л и  на  Е С ; п р о м ен и  в и зи сква н и ят а  

на  О перат ивнат а програм а във връзка с на б лю д ени ет о  и о т ч и т а н ет о  на  д ей н о ст и т е  

по  договора склю чен  с бен еф ициент а:

У Д о п у с к а н и я

Нашата строителна програма сме изготвили на база допускането, че в процеса на 

изпълнение на строителните работи на обекта, няма да има промени в законодателството на 
България и ЕС, промени в изискванията на оперативната програма във връзка с 

наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с Бенефициента. Считаме, 

че вероятността за появата на този риск е твърде малка.

У П редпост авки  и Ф акт ори . които биха оказали влияние за настъпване на този

риск.

Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат външен характер (външен 

спрямо изпълнителя). Те зависят пряко от международните отношения на България с другите 

страни членки на ЕС и от стриктното следене разходите и качеството на изпълнение на 

договора.
У



W  н
C  А с п е к т и  н а  п р о я вле н и е  и  сф ери на  в л и я н и е

Аспектите на проявление на този риск са най-вече по отношение на по-строго следене 

изпълнението и отчитането на извършените СМР. Тъй като носители на риска са УО на 

Оперативната програма и Бенефициента, той може да окаже влияние върху сроковете за 

изпълнение на обекта до въвеждането на промените в изискванията.

S  О ценка  на  р и с к а

В ер о ят н о ст  за  

на ст ъ п ва н е  на  ри ска

С т епен  на  въ здейст вие на  

р и ска

С т ойност  н а  р и с к а

1 3 3

Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за на ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и  ст еп ен т а  на  въ здейст вие на  р и ска  

се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, къдет о 5 е н ай -висока  ст ойност .

С  М ер к и  за  н е д о п уска н е / предот врат яван е  на  р и ска ;

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с външен характер и 

Изпълнителя не може да преприеме мерки за недопускане.

•/ М ер к и  за  преодоляване  на  п о с ле д и ц и т е  п р и  н аст ъ пване  на  р и с к а ;

За контролирането на въздействието на риска трябва да се предвидят резерви за 

непредвидени обстоятелства по Договора, за да се реагира адекватно на непланирани 

законодателни и нормативни промени. Постоянно осъвременяване на плана за управление на 

Договора.

Основните корективни действия на Изпълнителя ще бъдат да анализира измененията и 

съответните задължения по договора, като същите ги отрази и в плана за управление на 

Договора, да съдейства в рамките на своите задължения на Възложителя за своевременното 

планиране и необходимите действия за процедурите, които го осигуряват. Изпълнителят ще 

реализира задачата при взаимодействие с общинската администрация и с управляващите 
органи на Оперативната програма.

За преодоляване на ефекта на риска ще предприемем следните дейности:

о Наличие на резерв от експертен ресурс за бързи и своевременни действия при 

необходимост от съдействие.
.  / /
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o Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение спрямо новите

условия.

о Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурри е цел преодоляване на

забавянето.

о При необходимост преминаване на дву и трисменен режим на работа.

■S М ер к и  за  въздейст вие върху  и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

> Насрочване на допълнителни по -  чести срещи е всички участници в строителния 

процес и запознаването им с възникналото забавяне.

> Съставяне на протоколи от проведените срещи и заседания на заинтересованите 

страни, като при отсъствие на някой от представителите им протоколите ще се 
изпращат на съответните лица за запознаване и сведение с дискутираните въпроси 

и взетите решения.

г- Назначаване на допълнителни работни групи, изпълняващи предварително 

зададен план за действие при подобни ситуации, които непременно да включват в 

състава си поне един от горепосочените експерти, който да указва съдействие и да 
помага в разработването на планове за изпълнение на договора.

> С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 

настъпилите промени в следствие от закъснението.

> Увеличаване числеността на хората с ръководни функции на обекта, които да 

внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика, съгласуване на промените с тях и предприемане на мерките в 

случей на единодушното им приемане от всички страни, имащи отношение в 
строителния процес.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.



m  v
Р И С К  - Н е и зп ъ лн е н и е  на  договорни зад ъ лж ения , в т ова  число  забава на  п ла щ а н и я т а  

по  договора от  С т рана на  В ъ зло ж и т еля :

■С Д о п у с к а н и я

Нашата строителна програма е изготвена при допускане, че всички страни по договора 

стриктно ще изпълняват договорните си задължения. В това число и по отношение на 
плащанията.

■S П ред пост авки  и ф акт ори , които биха оказали влияние за настъпване на този
риск.

Предпоставка за настъпване на този риск би могло да бъде липса на финансови средства от 

страна на възложителя за разплащане на сумите по междинните и по окончателното 

плащане, поради забавяне на съответните плащания от страна на финансиращия орган и/или 
друго за разплащане по междинните плащания.

Друг фактор за неизпълнение на договорните задължения от Възложителя по отношение на 

предоставяне техническа и друга необходима информация поради липсата на такива при 

възложителя и или други фактори които бяха разгледани в рамките на предходните рискове.

С А с п е к т и  на  п р о явлен и е  и сф ери на  в л и я н и е

Аспектите на проявление на този риск са най-вече по отношение на: оперативните средства 

за текущо разплащане с работниците и закупуване строителните материали необходими за 
СМР.

Другият фактор - липсата на информация ще даде отражение в сроковете за изпълнение 
поради забавяне за времето на набавяне на тази информация.

С О ценка  н а  р и с к а

В ер о ят н о ст  за  

на ст ъ п ва н е  н а  р и с к а

С т епен  на  въ здейст вие на  

р и с к а

С т ойност  н а  р и с к а

3 1 2

С Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за на ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и ст еп ен т а  на  

въздейст вие на  р и с к а  се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, къдет о  5 е най -висока  

ст ойност .

■S М ер к и  за  н е д о п уска н е / предот врат яван е  на  р и ска ;



Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за 

част от тях Изпълнителя може да преприеме мерки за недопускане, които са осигуряване на 

наличен ликвиден капитал, достатъчен за текущо разплащане на труда на работниците и 
закупуване на строителни материали.

Поддържане на постоянен експертен технически състав, който още опреди сключване на 

договора да идентифицира необходимата информация, която трябва да се получи от 

възложителя да установи наличието или липсата й, и да окаже съдействие на възложителя за 
набавяне на липсващата информация.

^  М ер к и  за  преодоляване  на  п о с ле д и ц и т е  п р и  н аст ъ пване  на  р и ска ;

Конкретните мерки които ще предприемем при настъпване на този риск са 

осигуряване на достатъчно финансови средства от организацията „Вера Строй ЕООД” за 

закупуване на строителни материали, регулярно заплащане труда на работниците, 

включително осигуровките им до изчакване срока на забавяне на съответното плащане. 

Нашата организация има опит в изпълнението на подобни проекти, финансирани със 

средства от оперативни програми и сме наясно с условията и начина на разплащане. По тази 
причина сме взели предвид осигуряване на достатъчно оборотен капитал.

S  М ер к и  за  въздейст вие върху  и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

> Насрочване на допълнителни по -  чести срещи с всички участници в строителния 
процес и запознаването им с възникналото забавяне.

> Съставяне на протоколи от проведените срещи и заседания на заинтересованите 

страни, като при отсъствие на някой от представителите им протоколите ще се 

изпращат на съответните лица за запознаване и сведение с дискутираните въпроси 
и взетите решения.

> Назначаване на допълнителни работни групи, изпълняващи предварително 

зададен план за действие при подобни ситуации, които непременно да включват в 

състава си поне един от горепосочените експерти, който да указва съдействие и да 

помага в разработването на планове за изпълнение на договора.
> С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на 

настъпилите промени в следствие от закъснението. Един предварителен график би 

следвало да включва резервни варианти за избор на доставчици или други 

контрагенти, които в най кратки срокове да укажат съдействие, да бъдат включени



Ч
в графика и при определен ритъм на работа закъснението да се компенсира и 

договорът е Възложителя да се изпълни в определения срок.

> Увеличаване числеността на хората е ръководни функции на обекта, които да 

внедрят новия план за работа и да следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика, съгласуване на промените с тях и предприемане на мерките в 

случей на единодушното им приемане от всички страни, имащи отношение в 
строителния процес.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

Р И С К  - Трудност и п р и  и зп ъ лн е н и е т о  на  п роект а , пр о д и кт ува н и  о т  прот ест и , ж алб и  

и /и л и  други Ф орми на  негат ивна  р еа кц и я  от  ст рана  на  м ест н о т о  на селен и е:

С  Д о п у с к а н и я

Изготвили сме нашето предложение на база допускането, че по време на изпълнението 

на договора няма да настъпят обстоятелства, при които да се възбудят протести и жалби.

От друга страна ние вече сме били изпълнители на подобни проекти и сме наясно с 

трудностите и проблемите с местното население при изпъление на. подобни обекти.

■S П ред пост авки  и ф акт ори . които биха оказали влияние за настъпване на този

риск.

Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат различен характер и те са най- 

вече продиктувани от обстоятеслвата, че по време на изпълнение на строителните работи се 

налага посещаване на жилищата на живущи в блока хора, това от своя страна създава 

дискомфорт, създаване на прах и др. Поради гореспоменатите фактори може да се стигне до 

подаване на жалби и протести.



■Z А с п е к т и  на  п р о я вле н и е  и сф ери на  в л и я н и е

Този риск има най-голямо влияние при изпълнението на строително-монтажните работи. 

При жалби/протести или други форми на негативна реакция може да се наложи 

предвиждането на други допълнителни мерки от Изпълнитела за намаляване дискомфорта на 

местното население, които могат да включват дори спиране на строителството по време на 

разрешаване съответната жалба, което би се отразило на организацията, срока и средствата 

за изпълнение на обекта.

■Z О ценка  на  р и ска

В ер о ят н о ст  за  

на ст ъ п ва н е  на  р и с к а

С т епен  н а  въ здейст вие на  

р и с к а

С т ойност  на  р и с к а

4 3 3

Забележ ка: В ер о ят н о ст т а  за н а ст ъ п ва н е  на  р и с к а  и ст еп ен т а  на  въ здейст вие  на  р и с к а  

се изм ерват  по  скала  от  1 до 5, къдет о 5 е н ай -висока  ст ойност .

■Z М ер к и  за  н е д о п уск а н е / предот врат яван е  на  р и ска ;

Конкретните мерки, които ще предприемем за недопускане на този риск са:

о При започване работа на всеки участък провеждане на разяснителна кампания на 

местното население.

о Предприемане на мерки за намаляване на шума чрез шумозаглушители на тежката 
механизация.

о Направа на обходни маршрути, 

о Обезпечаване на обекта с пешеходни проходи, 

о Организация на поетапно изпълнение.

Z  М ер к и  за преодоляване  на  п о с лед и ц и т е  п р и  на ст ъ п ва н е  на  р и ска ;

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск са:

1. Незабавно уведомяване на Възложителя, Проектанта, Строителния надзор и 

Финансиращия орган за характера на трудностите при изпълнението на проекта,



продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция о т  страна на V 
местното население.

2. При необходимост ще бъде съгласувана с Възложителя и Надзора Заповед за 

преминаване на удължено работно време на наличния състав за компенсиране на 

закъснението; При реализиране на закъснение (на началото, изоставане от графика, 

закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта), съгласно утвърдения 

„Линеен календарен план”, което не може да се компенсира с работа на удължено работно 

време на наличния състав, ще се мобилизират допълнително работници, като за това ще бъде 

издадена Заповед за мобилизация и/или ще се премине на дву- или трисменен режим на 
работа.

3. При необходимост ще привлечем за консултанти външни експерти, с опит и 

познания преодоляване на негативното влияние на посочения риск.

4. Ще концентрираме човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение 

на части от обекта, или другите строителни площадки, незасегнати от проблема. Издаване на 

Заповед за пренасочване на екипа от строителната площадка, на която не може да се работи и 

е необходимо да се изчака решението и Одобрението за работа, към друга строителна 
площадка.

5. След получаване на Одобрението, връщане на екипа обратно на строителната 
площадка, издаване на Заповед за преминаване на удължено работно време за строителната 

площадка на съответното място.

6. Мобилизиране на допълнителен брой работници и на допълнително техническо 

оборудване за строителната площадка.

S  М ер ки  за въздейст вие върху  и зп ъ лн е н и е т о  на  договора п р и  въ зни ква нет о  на  р и ска :

> Насрочване на допълнителни по -  чести срещи с всички участници в строителния 

процес и запознаването им с възникналото забавяне, които да бъдат провеждани 

до наваксване на закъснението.

> Назначаване на допълнителни работни групи, изпълняващи предварително 

зададен план за действие при подобни ситуации, които непременно да включват в 
състава експерти, указващи съдействие и помощ в разработването на планове за 

изпълнение на договора.

> С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането 

на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на



настъпилите промени в следствие от закъснението. Увеличаване числеността на 

хората с ръководни функции на обекта, които да внедрят новия план за работа и да 

следят изпълнението на договора.

> Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор надзор и 

пеоектантите с предприетите мерки за изпълнение на договора и текущите 

промени в графика, съгласуване на промените с тях и предприемане на мерките в 

случей на единодушното им приемане от всички страни, имащи отношение в 

строителния процес.

> Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 

обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 

въпреки възникналия риск.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 5 
/пет/ години

Забележка: Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените 

строително-монтажни работи да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 

цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

Дата:21.11.2016г.

Подпис и п



ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
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НИНАХИМ
щ в т о  качеството е е р ь ц ш т н

*

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов - Управител на фирма 
„НИНАХИМ" ЕООД - гр. Р.усе, ул. Кирил и Методий 47, декларирам на собствена 
отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за 
управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт MARSEL PRO ГРУНД ЗА 
МАЗИЛКИ СИЛИКОН+ е в съответствие с:

. БДС 13499
• Европейска Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти и Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти

• Въведена и сертифицирана система за производствен контрол на продукта 
със сертификат: No 03-НСИСОССП-291-1/01.06.2011 г издаден от НИИСМ 
ЕООД • София

• Техническа спецификация ТС-НХ-011 която регламентира качеството на 
продукта

• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати /ДВ бр.114 2003 г/

• Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/

• Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на 
химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

• Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи 
органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти

• Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали /REACH/

, MARSEL PRO ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ СИЛИКОН+ представлява добре 
хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители във водна 
дисперсия на стирол акрилатен съполимер и специални добавки.
Предназначен е за грундиране, преди полагане на MARSEL pro Силиконови мазилки. 
Подобрява сцеплението на мазилката с основата и създава подходяща цветна 
основа. Притежава добро поведение при нанасяне, много добра адхезия с 
основата и междуслойна адхезия. Подходящ за нанасяне върху циментови и варо- 
циментови замазки, бетонни основи, армирани повърхности за топлоизолационни 
системи, както и върху гипсови и гипсокартонени плочи при вътрешна употреба.

Управител: ' 
/Р.Радосла

!ПгГ& ServicesKpertification

Данните за безопасна работа със MARSEL PRO ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ СИЛИКОН+
се съдържат в Листа за безопасност в съотвествие Европейска Дире(дша_453/20Ю 
ЕС.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося

Януари, 2015 г

I  { i f  U  Л  S S i A U  Certificate HU 10/481
1 Г ! П / \ Л И М  J I  ISO 9001:2008 
<пктгиги%рщппш0^ §  SOS Uniter) Kim?d()urT7td. S
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
No 001-НХ 2013

L \

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:

MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МАЗИЛКА СИЛИКОН + С ВЛАЧЕНА, ДРАСКАНА 
И РЕЛЕФНА СТРУКТУРА

2. Тип, партиден номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния 
продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) No305/2011 
MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МАЗИЛКА СИЛИКОН + С ВЛАЧЕНА, ДРАСКАНА И 
РЕЛЕФНА СТРУКТУРА-Продуктова област съгласно Приложение IV код 4-Продукти за 
топлоизолация
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
MARSEL PRO ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА СИЛИКОН+ С ВЛАЧЕНА, ДРАСКАНА И 
РЕЛЕФНА СТРУКТУРА представлява добре хомогенизирана смес от
пигменти,пълнители,гранули във водна емулсия на стирол акрилатен съполимер, силиконов 
полимер и специални добавки.
Пастообразна смес, готова за нанасяне върху тухла, газобетон, бетон, цимент и варо-циментови 
замазки. Продуктът може да се използва и като елемент на топлоизолационната система . 
Положеното декоративно покритие е устойчиво на стареене, атмосферни влияния, промишлени 
газове, гъбички, плесени и бактерии. Благодарение на съдържащата се силиконова добавка 
притежава много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост.

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 параграф 5 на Регламент (ЕС) 
No305/2011

„НИНАХИМ” ЕООД 
ГР.РУСЕ
УЛ. “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” No47 
e-mail: ninachim@ru-se.com 
08115/2956
5.Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите 

в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) No305/2011 //^ >

„НИНАХИМ” ЕООД

инж. Борислава Стойнова - Технолог

e-mail: ninachim@ru-se.com

тел.:0887491253

>с̂ Ия]

б.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на ексшюатацирйните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) Шо305/2О11 за 
строителни продукти, приложение V:

СИСТЕМА 4
7. MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МАЗИЛКА СИЛИКОН + С ВЛАЧЕНА, ДРАСКАНА 
И РЕЛЕФНА СТРУКТУРА се произвежда в съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 
15824 и стандарт БДС EN 13499 
СЕп

V

f m Sr e e t i f l r o t o  ¥411 1П/Д&1П

mailto:ninachim@ru-se.com
mailto:ninachim@ru-se.com
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Производството на продукта е в съответствие и със следните документи:
-Въведена и сертифицирана система за производствен контрол на продукта със сертификат: No 
03-НСИСОССП-291-1/01.06.2011 г издаден отНИИСМ ЕООД-София 
03-НСИСОССП-291-2/23.09.2015 г издаден отНИИСМ ЕООД-София 

-Протокол за първоначално изпитване Nol-HX /15.01.2011 г от лабораторията на 
производителя.

-Закон за зашита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.114 
2003 г/

-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на 
органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 
6.03.2007 г/

-Наредба за реда и начина за класифициране , опаковане и етикетиране на химически 
вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични 
съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали/REACH /

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена
характеристика Мерна

единица

Хармонизирана
техническа
спецификация

Експлоатационен
показател

БДС EN 15824
Резултати от 
изпитване

Класифи
кация

Паропропусклив ост g/(W .d) EN ISO 7783-2 50 V2

Водопропускливост ~kg/( m2.h0 5) EN 1062-3 0,09 W3

Устойчивост на удар J EN 13497 2 2J
Коефициент на 
топлопроводност X

W/(m.K) БДС EN 1745 0,68 -

Адхезия MPa БДС EN 1542 0,35 -
Външен вид - TC-HX-012 отговаря -

Реакция на огън
клас БДС EN13501-1 Клас С

9.Експлоатационните показатели на продукта идентифицирани в т.1 и 2, съответстват на 
декларираните експлоатационни показатели в т.8.

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

Подписано за и от името на производителя от:

РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДОСЛАВОВ-УПРАВИТЕЛ НА £  ЕООД

2016г
Гр.Русе ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

r w t i f f o o t o  т т  1 П /Д К 1 П
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
No 002-НХ 2013

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:

MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА СИЛИКОН +

2.Тип, партиден номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния 
продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) No305/2011 
MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА СИЛИКОН + -Продуктова 
област съгласно Приложение IV код 4-Продукти за топлоизолация

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
MARSEL PRO ДЕКОРАТИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА СИЛИКОН+ представлява добре 
хомогенизирана смес от цветни пясъци във водна емулсия на акрилатен съполимер, 
силиконов полимер и специални добавки.

Употребява се за защита и декорация на вътрешни и външни циментови, варо циментови 
повърхности, шпакловъчни финишни покрития на различни бази .Поради високата устойчивост 
на капилярна влага, изключително подходяща за изграждане на цокли на фасади.

Може да се употребява като финишно покритие при изграждане на топлоизолационни 
системи.Произвежда се в 2 варианта : с по- ситна структура-М63 и по-едра структура М120.
. Благодарение на съдържащата се силиконова добавка притежава много добра 
паропропускливост и отлична водонепромокаемост.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 параграф 5 на Регламент (ЕС) 
No305/2011

„НИНАХИМ” ЕООД 
ГР.РУСЕ
У Л  “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” No47 
e-mail: ninachim@ru-se.com 
08115/2956
5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите 

в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) No305/2011

„НИНАХИМ” ЕООД

инж.Борислава Стойнова-технолог

тел.-0887491253
б.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) No305/2011 за 
строителни продукти, приложение V:
СИСТЕМА 4

ГогНЛга*» HIT 1ПЛТ81П

7. MARSEL PRO ДЕКОРАРИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА СИЛИКОН + 
съответствие с хармонизиран стандарт БДС E N 15824 
Производството на продукта е в съответствие и със следните документи:

mailto:ninachim@ru-se.com
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-Сертифицирана система за управление на качеството БДС ISO 9001:2008 
-Протокол за първоначално изпитване No21-HX /27.08.2013г от лабораторията на 

производителя.
-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.114 

2003 г/
-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на 

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 
6.03.2007 г/

-Наредба за реда и начина за класифициране , опаковане и етикетиране на химически 
вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични 
съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали/REACH /

8.Декларирани експлоатационни показатели

Съществена
характеристика Мерна

единица

Хармонизирана
техническа
спецификация

Експлоатационен
показател

БДС EN 15824
Резултати от 
изпитване

Класифи
кация

Паропропусклив ост g/(W .d) EN ISO 7783-2 30 V2

Водопропускливост kg/( m^.h0 5) EN 1062-3 0,07 W3

Устойчивост на удар J EN 13497 2 2J
Коефициент на 
топлопроводност А.

W/(m.K) БДС EN 1745 0,68 -

Адхезия MPa БДС EN 1542 0,45 -
Външен вид - TC-HX-012 отговаря -

Реакция на огън
клас БДС EN13501-1 Клас С

9.Експлоатационните показатели на продукта идентифицирани в т.1 и 2, съответстват на 
декларираните експлоатационни показатели в т.8.

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

Подписано за и от името на производителя от:

РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДОСЛАВОВ-УПРАВИТЕЛ НА „НИНАХИМ” ЕООД

02.09.2016г
Гр.Русе

r w * m i  ш и е ш
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Декларация за съответствие

Долуподписаният, "М акс Електроникс" ООД - производител; 
адрес на управление: гр. Нови Пазар; бул. “Цар Освободител” 44
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Лепило-шпакловъчна смес "М а к с  К о н т а к т  М С 1 3 "  предназначен за лепене и 
шпакловане на топлоизолационни плоскости от полистирен, за който се отнася тази 
декларация е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя 
система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт:

БДС EN 1097-3, БДС EN 1015-1, БДС EN 1015-10, БДС EN 1015-11, БДС EN 1015- 
12, БДС EN 13494, БДС EN 1062-11, БДС EN 1062-3, БДС EN 1745, ETAG-004# (ЕОТА)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на система 3 за оценяване на съответствието и 
Протокол от изпитване № 2701 06.04.2011 г., издаден от:

Научно-изследователски институт по строителни материали, 
адрес -  1528 гр.София ул.”Илия Бешков” !.

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

гр. Варна 
2013г. /Управител на "Макс Електроникс"ООД/
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No FASAD20

1. Уникален индентификационен код на типа продукт:
Експандиран пенополистирен MAXPOOR Евротип 90 
Дебелини: 10, 20, 30, 40,50, 60, 70, 80,100 мм

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 
4:
МАКСПОР Евротип 90
EPS -БДС EN 13163 -T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация , както е предвидено от 
производителя:
Експандиран пенополистирен/ЕРБ) за топлоизолация на сгради съгласно EN 13163

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка 
и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 
5:
МАКСПОР
“Макс Матириалс” ООД, 9000 гр. Варна, ул.”Оборище”34, България 
www.maxim.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, 
чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо (виж 4) //& /'

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянст
както са излексплотационните показатели на строителния продукт,

AVCp Система 3 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ггелния7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно (fcTj 

продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
- Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД 1528 
София, ул.”Илия Бешков” 1, Разрешение N CPD 05-NB 1950/17.09.2007 г. 
извърши първоначални типови изпитвания и издаде протоколи съгласно 
хармонизирана норма EN 13163
- FIRES s.r.o, Osloboditel’ov 282, 059 35 Batizovce, Словакия,

Идентификационен номер: NB 1396 извърши изпитвания за клас на реакция на 
огън

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

http://www.maxim.bg
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9. Декларирани експлоатационни показатели
Съществени характеристики Експлоатационни

показатели
Хармонизирана

техническа
спецификация

Реакция на огън Клас Е

EN 13163

Дебелина 10-500 mm
Продължително водопоглъщане 7 
дни пълно потапяне

1,2%

Коефициент на топлопроводност 
при t=10°C

0,030 W/m.K

Съпротивление на 
топлопреминаване при t=10°C и 
d=50mm

1,67 m2.K/W

Якост на огъване 185 kPa
Стабилност на размерите при 
постоянни нормални 
лабораторни условия

- дебелина
- ширина 

дължина

0,5 %

0,5 %

0,3 %

Обемна плътност до 16 кг/мЗ
Число на дифузно съпротивление 
на водни пари

ц - 49

Водопоглъщане при 
продължително частично 
потапяне, 48 часа

0,13 kg/m2

Ю.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: 
Теохари Генов/управител/

Варна, 2013



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS 
No. 129-27-2-16

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 2cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 129 и 
129/PTD-293-15 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVСР 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се за точка 7)

Съществени характеристики Експлоатационни Стандарт на
показатели изпитване

Реакция на огън Е EN 13501-1

Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

0,62 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,032 EN 12667:2004

Дебелина mm 20 ± 1,0 EN 823:2013

Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN822

Правоъгълност < 2 EN 824:2013

Хармонизирана 
техническа спецификация

EN 13164:2012



Равнинност < 1 EN 825:2013

Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

310 EN 826:2013
1

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

565 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h, 70 ± 2°С
- ширина 0,40 
-дължина 0,50
- дебелина 0,65

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,41 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

134 EN 12086:2013

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS у  I
No. 130-27-3-16 \ n

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 3cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 130 и 
130/PTD-293-16 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVCP 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се за точка 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели
Съществени характеристики Експлоатационни

показатели
Стандарт на 
изпитване

Хармонизирана 
техническа спецификация

Реакция на огън Е EN 13501-1 EN 13164:2012
Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

0,98 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,03 EN 12667:2004

Дебелина mm 30 ± 1,0 EN 823:2013 /
Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN 822 Ц
Правоъгълност < 1 EN 824:2013 J % , \ Г ФИЯГ ' :

,



Равнинност < 1 EN 825:2013
Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

315 EN 826:2013

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

490 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h, 70 ± 2°С
- ширина 0,40 
-дължина 0,25
- дебелина 0,40

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,32 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

113 EN 12086:2013

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS
No. 134-27-4-16 Ц7'\

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 4cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 129 и 
129/PTD-293-15 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVCP 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се з̂ гочКа 7)

/

rn J  U игИ 1 ИпАЛА
9. Декларирани експлоатационни показатели __________________________/  / _____

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Стандарт на 
изпитване

Хармонизирана 
техническа спецификация

Реакция на огън Е EN 13501-1 EN 13164:2012

Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

1,25 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,0315 EN 12667:2004

Дебелина mm 40 ± 1,0 EN 823:2013

Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN822

Правоъгълност < 1 EN 824:2013



Равнинност < 1 EN 825:2013

Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

320 EN 826:2013

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

510 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h, 70 ± 2°С
- ширина 0,40 
-дължина 0,26
- дебелина 0,35

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,52 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

92 EN 12086:2013

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS 
No. 131-27-5-16

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 5cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AYCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 131 и 
131/PTD-293-17 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVСР 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се за точка Ъ)

. . . . . . . . . . Д ] # %
9. Декларирани експлоатационни показатели _______________ _______ л )__________

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Стандарт на 
изпитване

---------- ---------------------
Хармонизирана 

техническа спецификация
Реакция на огън Е EN 13501-1 EN 13164:2012

Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

1,5 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,03 EN 12667:2004

Дебелина mm 50 ± 1,0 EN 823:2013

Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN822

Правоъгьлност < 2 EN 824:2013



Равнинност < 1 EN 825:2013 Й
Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

325 EN 826:2013 (1
3

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

535 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h, 70 ± 2°С
- ширина 0,35 
-дължина 0,27
- дебелина 0,30

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,8 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

73 EN 12086:2013

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS 
No. 132-27-8-16

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 8cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 132 и 
132/PTD-293-18 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVCP 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се за точка 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели
Съществени характеристики Експлоатационни Стандарт на

показатели изпитване
Реакция на огън Е EN 13501-1
Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

2,35 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,034 EN 12667:2004

Дебелина mm 80 ± 1,0 EN 823:2013
Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN 822
Правоъгьлност < 1 EN 824:2013

Хармонизирана 
техническа спецификация

EN 13164:2012



Равнинност < 1 EN 825:2013

Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

397 EN 826:2013

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

580 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h,70 ± 2°С
- ширина 0,42 
-дължина 0,37
- дебелина 0,45

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,38 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

55 EN 12086:2013

r\

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор



Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А З А Т Е Л И

POFIX XPS 
No. 133-27-10-16

1. Тип продукт:
Уникален идентификационен код на типа продукт: POFIX XPS

2.Тип партида, сериен номер или друг елемент, 
позволяващ идентифицирането на строителния 
продукт според изискванията на член 11(4):

POFIX XPS 10cm (L)

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

Топлоизолация за сгради съгласно EN 13164 
Фабрично изработени продукти от екструдиран 

полистирен (XPS)

4. Име, регистрирано търговско име или
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя според изискванията на член 11(5)

POFIX XPS 
POFIKS doo 

Dereboj str. Nn 
1200 Tetovo, Makedonia

5. Адрес за контакт:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12(2)

He е приложимо (виж 4)

6.AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на показателите (AVCP) на 
строителния продукт както е изложено в CRP, 
Анекс V:

Система 3

7. Нотифициращ орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели (DoP), отнасящи се за строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13164:2012
Нотифицирана изпитваща лаборатория № 133 и 
133/PTD-293-19 извърши определянето на типа 

продукт на базата на типово изпитване (въз 
основа на мостра доставена от производителя), 

типова калкулация, систематизирани стойности 
или описателна документация на продукта 

обхванат от система AVСР 3
8. Нотифициращ орган (ЕТА):
В случай на декларация за експлоатационни 
показатели, отнасяща се за строителен продукт за 
който е било издадено Европейско Техническо 
Одобрение (ЕТА):

Не е приложимо (отнася се за точка 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели
Съществени характеристики Експлоатационни

показатели
Стандарт на 
изпитване

Хармонизирана 
техническа спецификация

Реакция на огън Е EN 13501-1 EN 13164:2012
Топлинно съпротивление 
(m2.K)/W

3 EN 12667:2004

Коефициент на 
топлопроводимост W/m.K

0,0335 EN 12667:2004
J /

Дебелина mm 100 ± 1,0 EN 823:2013
Дължина и Ширина 1250mm х 600mm EN 822 U V\\ а \

А  Л /ь ц». f а*. А. .  Ъ//]У
Правоъгълност < 1 EN 824:2013 у



Равнинност < 1 EN 825:2013
Якост на натиск -  10% 
деформация (кРа)

385 EN 826:2013

Я к о с т  на натиск 
перпендикулярно на 
повърхността кРа

645 EN 1607:2013

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
влажност

48h, 70 ± 2°С
- ширина 0,17 
-дължина 0,42
- дебелина 0,22

EN 1604:2013

Абсорбция на вода за дълъг 
период при тотално 
потопяване

0,38 EN 12087: 2013

Абсорбция на вода чрез 
дифузия за дълъг период

74 EN 12086:2013

10. Декларация
Експлоатационният показател на продукта, определен в точки 1 и 2 е в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на 
собствена отговрност от производителя, определен в точка 4.

Подписана за и от името на производителя от: Аднан Мемедали Фадил Дземаили
Главен директор Технически директор
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 80/10

1. Продуктов koa:PZI/STR-90

2. Идентификация на продукта: Партиден номер поставен на етикета на продукта.

3. Предназначение и приложение на строителния продукт:
Пароизолационен филм STROTEX 90 PI е разработен да действа като паронепропусклива изолация на 
тавани, покриви и стени, както и като слой, защитаващ от влага при топло- и звукоизолация.

4. Наименование на придукта: Пароизолационен филм STROTEX 90 PI
Производител: WIGOLEN S.A. Przejazdowa 2, 42-280 Czestochowa

5. Система за оценяване и проверка на непроменливостта на показателя: 3

6. Нотифициращо тяло ITB по.1488 , провело изследването и издало доклади №:
NO-3/603/P/07, LM-60/09/2, LH-1260/F3/07, LH-1260/F3/07/II, NP-645/C/09/MZ, LP-645.1/23-37/09, 
LP-645.2/23-38/09

7. Декларирани параметри
О сн овн и  хар ак тер и сти к и Ф ун к ц и он ал н и  свой ства Х ар м он и зи р ан  С тан дарт

Тегло 9 0  ±  (10% ) g /m 2
P N -E N  1 3 9 8 4 :2 0 1 3

Х Г с г :

М аксим ална якост при разтегляне на л ен та  50м м
- надлъж но
- напречно >  2 5 0 N

>  1 5 0 N

Е ди н и ц а удъ лж аван е д о  разруш аване
- надлъж но
- напречно

>10%
> 1 0 %

У стой ч и вост  на разруш аване от  пи рон
- н адлъж но
- напречно

>  6 0 N
>  6 0 N

Г ъвкавост при ниска тем пература
Няма счупвания при: - 3 5 °С

П р оп уск л и в ост  на водн и  пари
Устойчивост на дифузия: 2 ,0 * 1 0 n m 2 s  Pa /k g

Я к ост  на удар У стойчив /1 - .$ • '/  А  Л  ' о .

f  / |  п  я

/ У

У стой ч и вост  на изк уствено  стар еен е О тговаря на изискванията

У стой ч и вост  на проникване на вода К лас W1

Реакция н а  огън К лас Е

Ф актор S D >  1ш

У стой ч и вост  на водн и  пари сл ед  и зк уствено ст ар еен е О тговаря на изискванията

О п асн и  съставки Н е съ д ъ р ж а

8. Експлоатационните показателе на продукта, посочен в параграф 1 и параграф 2 са в 
съответствие с декларираното в точка 7.

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена 
отговорност на производителя, посочен в параграф 4.

на собствена

S.ACzestochowa, 01.07.2013 WIGOLEN



Декларация за експлоатационни показатели № CPR-DoP-ADR-054

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: FRONTROCK MAX PLUS d=50-79 mm; MW- EN 13162-T5- 
DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)15-TR5-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, d=80-300 mm; MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)- 
CS(10)15-TR7,5-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1

2. Тип и сериен номер, даващи възможност за идентификация на продукта: Виж етикета на продукта 
FRONTROCK MAX PLUS.

3. Употреба по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана 
техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя: Термоизолация за сгради (ThIB).

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или търговска марка и адрес за контакт на 
производителя, в съответствие с изискванията на член 11(5): ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnicka zona 
Pican Jug 130, Zajci, HR -  52333 Potpican, Croatia

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, 
посочени в член 12 (2): не е приложимо

6. Системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния както е 
посочено в CPR, Анекс V: Система 1, Система 3 / Регламент (ЕС) № 305/2011

7. Нотифициран сертифициращ орган No.2477 , провел първоначалния тест на типа, първоначалната инспекция 
на производствения завод, на контрола на продукцията в завода и на постоянния надзор и оценката на 
заводската продукция и издаването на сертификата за съответствие. N0.2477-CPR-1969

8. Декларирани характеристики:

Съществени характеристики Клаузи в този или друг Европейски 
стандартни), свързани със съществените 
характеристики

Хармонизиран стандарт 
EN 13162:2012

Декларирана 
стойност /  NPD
(разработен нов 

продукт)

Реакция на огън 4.2 .6  Реакция на огън Еврокласове А1

О тделяне на опасни  вещ ества 4 .3 .13  О тделяне на опасни вещ ества ~
Индекс на звукопоглъщ ане 4 .3 .1 1  Звукопоглъщ ане Деклариран Op and aw NPD

Индекс на предаване на ударен ш ум (за 
подове)

4.3 .9  Д инам ична якост Деклариран S NPD Ц

4.3.10.2 Д ебелина, 4 Деклариран d i и Клас NPD

4.3.10.4  Ком лр е си руе м остс Декларирано  С Р ниво NPD

4.3 .12  В ъздухопроницаемост Индекс на изолиране на директен 
въздуш ен ш ум , Деклариран A F f

NPD

Индекс на изолиране на въздуш ен шум 4.3.12 Въздухопроницаемост Деклариран AF, NPD

П родълж ително тлеещ о горене 4 .3 .15  П родължително тлеещ о горене ■ ■ ■ Н Н Н Ш 1
Т  оплопроводимост 4.2.1 Терм оустойчивост и топлопроводим ост Деклариран R и X ако  е възможно R d 1 ,4 0 -8 ,5 5  

(m2K/W )
Дебелина 50 -  300 

mm
XD 0,035 W /(m *K )

4.2 .2  Д ълж ина и ширина Д екларирани I и Ь NPD

4.2.3 Дебелина Декларирана d или клас на допуск , Т5 -1% или -1  mm / +3 
mm

4.2.4 Квадратност Д екларирана Sb NPD

4.2 .5  Р авнинност Декларирана S m ax NPD

В одопроницаемост 4.3.7.1 Краткосрочна абсорбция на еода Д екларирана W p, W lft)  o r W l(p ) s 1 kg /m 2

4.3 .7 .2  Д ъ лгосрочна  абсорбция на вода Д екларирана W p , W l(t) o r W l(p ) s  3 kg /m 2

Паропроницаемост 4.3 .8  П аропроницаем ост Деклариран p o r Z  MU1

Я кост на натиск 4.3 .3  Н апрежение при натиск или якост на натиск Декларирано  C S Щ :  1 5kP a

4.3 .5  Концентрирано натоварване Д екларирано  Fp 200 N

И здръжливост на реакцията на огън под 
въздействието на топлина, ерозиране, 
стареене/повреди

4.2 .7  Характеристики за  издръжливост3* b>

DS(70,90)

DS(70,-) /

Дълж ина, ш ирина и 
дебелина  < 1  % 

Д ъ л ж инауЛ ирина  и 
д ^б е ^й на  < 1%

И здръжливост на  топлопроводим остта  под 
въздействието на  топлина, ерозиране, 
стареене/разлагане

4.2.1 Термоустойчивост и топлопроводим ост Д екларирана R и 1 ако  е Ц з м о ж й о с) NPD

4.2 .7  Характеристики за  издръж ливост d>

Я кост на опън / напреж ение на огъване 4.3 .4  Я кост на опън, перпендикулярно на челните [Д екларирана TR  X  
п о въ р хно сти е) /

\  5 б - 7 9 ф т :5 к Р а  
^80 -300  т т :  7 ,5 кРа 

NPD
в в в в щИ здръжливост на  якостта на натиск под 

въздействие на  стареене / разлагане
4.3 .6  Пълзене при натоварване на натиск. Д екларирана X ct и X t f

вата по отнош ение на огъня не се влош ават с  времето. Класиф икацията ’’Евроклас” на продукта се отнася за органичното съдържание, което не може да 
нараства с в р е м е то .с) Топлопроводимостта на продуктите от минерална вата не се променя с  времето, опитът е показал, че влакнестата структура е 
стабилна, а порьозната не съдържа други газове, освен атмосф ерен въздух. d)CaMO дебелината за  измерима ста б и л н о ст .в) Тази характеристика обхващ а 
същ о и боравене и монтаж.

ROCKWOOL ADRIATIC d .o .o . 
P od u ze tn ick a  z o n a  P ican  
Ju g  130, Zajci
HR -  52333 P o tp ita n , C roatia

ROCKWOOL
F I Ft E S A f  E I N S U L A T I O N

C R E A T E  A N D  P R O T E C T



Декларация за експлоатационни показатели № CPR-DoP-ADR-054 С €

/ти

Neven VlaciO
Процес, Мениджър Качество и Околна Среда

Подпис

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в т. 1 и т. 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни 
показатели в т. 8. Посоченият по-горе производител носи едноличната отговорност за издаването на тази декларация 
за експлоатационни показатели.

Подписана за и от името на производителя от:

Версия 3 -04/09/2015

ROCKW OOL ADRIATIC  d.o.o.
P oduze tn icka  zona  P ican
Jug  130, Za jc i
HR -  52333 P o tp tfa n , C roa tia

ROCKWOOL C R E A TE  A N D  P R O T E C T ®
F I Н  S A f  £ I N S U L A  Т I G N



1298 София
Кв. Требим, ул. Латин Колев 1Е 
тел: 02 936 ОТ 12
твл/факс: 02 416 94 20 
E-mall: vestel_2002eyahoo.com

ИМ ISO 9001:2008
\  V

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „ВЕСТАЛ 2002” ООД, София 1298, ул. Латин Колев 1Е,
декларира на собствена отговорност, не продукта:

Стъклофибърна мрежа 145 гр.
/Fiberglass alkali resistant mesh/

е в сътветствие със следния стандарт, техническо одобрение или друг 
нормативен акт:

EN 13496

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

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

гр. София 
2013 г.



Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP~1041/T/13/w1 С €

Не се променя с 
времето

1.
2 .

5.
6.

Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1041
Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: Frontrock
Мах Е d=70-200mm, MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH>-CS(10)20-TR10-PL{5)250-WS-WL(P)-MU1
Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа
спецификация, съгласно предвиденото от производителя: Строителни материали Изолационни
Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква
съгласно член 11 (5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi (It 53, Тароюа H-8300
Система за удостоверяване на съответствие: Система 1 + Система 3
Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол EMI Epitesugyi Min6s6gellen6rz6 Innovficids 
Nonprofit Kft., Didszegi ut 37, Budapest HU-1113 Ns 1415 извърши и осъществи първоначалното типово изпитване, 
първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, 
преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификат за съответствие номер 
1415-С PD-35-(C-7/2010)
Декларирани експлоатационни показатели: Frontrock Мах Е d=70-200mm, MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20- 
TR10-PL(5)250-W S-W L(P)-MU1:

Съществени характеристики Клаузи и  този и други европейски 
стандартни), свързани съ с  същ ествените 
характеристики

Хармонизиран стандарт EN 13162:2008 Декларирана 
стойност/ NPD1*

Реакция на огън .4.2.8 Реакция на огън Евро класова А1
Отделяне на опасни вещества във 
вътрешната среда

4.3,13 Отделяне иа опасни вещества
l l l l l l  : 1  I

Равнището на ЕС все още не може да се достигне •гг; ”
Индекс назвукопоглъщане [43.11 Звукопоглъщане Декларирани стойности на ctp (APf5) и cu,, NPD
Индекс на продаване на ударен шум (не 4 3.8 Динамична кораеина Декларирана стойност не §* SDi*1 NPD
подови пло^} 4.310.1 Дебелина, <Х. Деклврирана стойност не d, и клас не отклонение не 

дебелина ТВ или Т7
NPD

4.3,10 3 Свивавмост-с Декларирана стойност на СИ*1 NPD
4.3.12 Специфично съпротивление въздушен 
поток

Декларирана стойностна AF,ie). Индекс на изолация от 
директен въздушен шум

NPD

Индекс на изолация от директен 
въздушен шум

14,3,12 Специфично съпротивление въздушен 
поток

j Декларирана стойност на АР,!*’. ,Р 0

Продължително тлеене 4,3.15 Продължително тлеене Равнището на ЕС асе още на може да се достигна 0)

Термично съпротивление |4,2,1 Термично съпротивление и 
[топлопровод имост

Декларирана стойност на R и 
[X, ако е  възможно

Вижте таблица 1 
0,036 W/mK

*4.2.3 Дебелина j T t  клас на допуск при дебелината Т5
Вод опропусклиеост 4.3 7.1 Краткосрочно аодопоглъщана WS - декларирана стойност не W„- S 1 kg/m2

4 3 7 2  Дългосрочно водопоглъщане WL(P) - декларирана стойност на IV„ S 3kg/m2

Пар опропускливост 4.3 0 Паролропусклиаост Декларирана стойност на у; или 2i*> MU1

Якост на натиск 4.3.3 Напрежение на натиск или якост на 
натиск

Деклариране стойност на CS{10)I*> или CS(1tXY)T' 440 kPa

4,3.5 Натоварване в точка Декларирана стойност на РЦ5)Р1 4 250 N
Устойчивост на реакцията на огън срещу [42 ,92  Устойчивост на реакцията на огън
топлина, атмосферни влияния,
стареене/разграждаяв

\ Реакция на огън срещу стареенето Не се променя е 
.времето

Устойчивост на терми^ото 
съпротивление срещу топлина, 
атмосферни влияния, 
стареене/разграждане

4.2,1 Термично съпротивление и
топя©проводимост
42 ,7  Характеристики на устойчивост

4 2 6  Стабилност на размерите при 48 часово 
излагане на (23±2)*С градуса и 90±5% 
относителна влажност на въздуха:

Декларирана стойност на R и X , ако е възможно
|  "V V *; -у' *{' ' '/*

■ относителни промени а дебелината

Не се променя с 
времето

1(ННнИ№1
NPD

I H H i
4.32.1 Стабилност на размерите при 
определена температура

4 3 2 2  Стабилност на размерите при 
определена температура и определена 
влажност на въздуха

Декларирана стойност на DS(T+)
- относителни промени в дебелината

Декларирана стойност на DS(TH)
- относителни промени в дебелината

5 1,0% 

51,0%

4.2.8 Трайност характеристики ; 4:2.1,42.2, 4.2.6 £N13162:2008

Издръжливост / Якост на огъване 4*2*7 Якостта иа опън е  успоредна на 
повърхността

4,3.4 Якост на опън перпендикулярно на
■ ■ ■ ......  - - :повърхността

Устойчивост на якостта на натиск срещу 4.3.6 Пълзене под налягане 
стареен е^разгражд ане

d  заявил, достатъчно висока, за да поддържа два ггъти 
теглото на пълен размер продукта
Декларирана стойност на TRi"5

CC(i, ос декларирана стойност на пълзене под 
налягане X* и X*

не определя изпълнението
*и Г показва съответния клас на ниво или декларираната стойност 
и няма национални разпоредби

в съответствие с  националните разпоредби; вижте Информационния лист за  безопасност

ROCKWOOL
и  \ Е р  A L  N Е I Z О L  A С J  Е

Rockw ool H ungary Kft. 
H-8300 TAPOLCA 
Keszthelyi u t 53. 
H ungary

C R E A T E  AND P R O T E C T *



Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1041/T/13/w1 С €
Таблица 1

dfmm) 20 30 ] 40 50 60 80 100 110 120 140 160 I 180
RCHm2K/WJ i - z z d - - - 2.20 2,75 3,05 3,30 3,85 4,40 L 5,55

(БЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

Frank Christian Bartel 
Техническа и директор производство

подпис

Tapolca, 01. 07. 2013.

ROCKWOOL
N 1 E P A L N 6  I Z O L A C J E

Rockw ool H ungary Kft. 
H-8300 TAPOLCA 
K eszttielyi ut 53. 
Hungary

C R E A T E  AND P R O T E C T ®



ВЕСТАЛ 2002 ООД 
1293 София
Кв. Требим, ул. Латии Колев 1Е 
тел: 02 933 07 12 
тел/факс: 02 413 94 20 
E-matl: veeteL2002@yahoo.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „ВЕСТАЛ 2002” ООД, кв.Требич, ул. Латин Колев 1Е 
декларира на собствена отговорност, че продукта:

1. РУС ъгъл с мрежа /Netted РУС angle profile/

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

3105 EN 573-3

/наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта, ТО или
друг нормативен акт/

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на строителните продукти.

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

I MR СЙ :)(*' !

EN ISO 9001:2003

гр. София 
2015 г.

Управит<

mailto:veeteL2002@yahoo.com


Ф и б р о т е р м и к а

Фиброгрей xps
Декларация за експлоатационни характеристики No 102-GP1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
a) XPS-EN 13164-Т1 -CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
b) XPS-EN13164-T1 -CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3 
С) XPS-EN13164-T1 -CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

2. Тип:
a) Фиброгрей 20mm за  стени
b) Ф иброгрей 30mm-40mm за стени и 
покриви

c) Ф иброгрей 50mm-60mm-70mm-80mm- 
100mm за  стени и покриви

3. П редвидена употреба или употреби на строителния продукт в  съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация: 
EN 13164:2012 - Топлоизолация за  Сгради

4. Име и адрес за  контакт на производителя 
Фибротехника Х елас СА 
Севасти-Плериа-Г ърция

5. Система за  оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: Система 3
6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган: I.G. (№ 0407)
7. Основни характеристики EN 13164:2008 Символ Експлоатационн 

и характеристики
Толеранси в размерите т 1
Якост на натиск CS(10\Y) [kPa] a) 180 b)200 

c)250

И здръж ливост на опън TR[kPa] NPD
Горимост Euroclass E
Продължително нажежаване при горене NPD

Акустичен индекс на поглъщ ане NPD

Водопропускливост Д ългосрочно водопоглъщ ане при 
пълно потапяне

WL(T) [vol%] 0,7

Д ългосрочно водопоглъщ ане чрез 
диф узия

WD(V) [vol%l 3

Трансмисия на водни пари Фактор на устойчивост при 
диф узия на водни пари

MU a)50 b)50 
c)100

Устойчивост на якостта на натиск срещу топлина, атмосф ерни 
влияния, стареене / деградация

П риплъзване при натиск CC (2/1,5/50) NPD

Дълготрайност на огнеустойчивост срещу топлина, 
атмосф ерни влияния, стареене / разграждане

Характеристиките на огнеустойчивост на XPS не се променят с времето

Термично съпротивление и коефициент на топлопроводност виж по-горе за  RD и AD

Д ълготрайност на термична устойчивост срещу топлина, 
атмосф ерни влияния, стареене / разграждане

Резистентност на зам разяване- 
разм разяване след  

продълж ителен воден диф узен 
тест

FTCD NPD

Резистентност зам разяване 
разм разяване сл ед  

продълж ително водопоглъщ ане

FTCI NPD

Стабилност на размерите при 
определени стойности на 

температурата и влажността

DS (70,90) (s5%)

Д еф ормация при определено 
натоварване

DLT NPD

Опасни субстанции Отделяне на опасни вещ ества на вътреш ната срс Да ■

Дебелина -dN [mm] 20 30 40 50 60 70 80 100

Термично съпротивление 
-Ro [(m^KJ/W

0,66 0,96 1.29 1,56 1.67 2 j k 2,50 3,12

Топлопроводимост -Ло [W/(m-K)] 0.030 0,031 77 /  /  о ,оз2
{  jy l f  \ y f  /

Ц
джър по осигуряване на качеството 

Димитриос Крайопулос 
Подпис -  не се чете 

Дата на издаване: 01.07.2013



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No.DoP 8

1. Идентификационен код на продукта: RO 95195  
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:
Sagitta Р 5kg Mineral

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана 
спецификация, предвидена от производителя:

EN 13707:2004+ А2:2009

III 2
" .......................

Горен/Завършващ пласт

0

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str,, №.18,120225, Buzau, Romania 

Tel.+40 238 718181 Fax+40 238 719191 
Mob.+40 728 377000 office@aeneralmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите: 
N/A
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на сътроителния 
продукт, както са изложени в приложение V: 2+
7. Продуктът е обхванат от хармонзиран стандарт:
SRAC CERT SRL - NB 2003 • Bucharest, str. Vasile Parvan no, 14, 1, извършва първоначалната проверка на 
производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява 
производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер 
2003-CPR-441 за SR EN 13707+А2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за
покривни хидроизолации. Определения и характеристики.
8. N/A
9. Декларирани стойности

Ви Джи Еф ООД

Характеристики
мерУаото 

единнияИД
и ц н н ь й й р ^ а ш  
ен з$ ш н « ш в о  о

2*

! *
опуски

Водонепропускливост, Мет. В /Тугю ал^& рд/й <
Пожароустойчивост

Клас на горимост ( ......Кпве........ F Г ...1  г реминааа
Якост на опън надлъжно/напречно N/5 ш и ,- ±20%

Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно 5 Ш Р да -1£.абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей) у % :(У 6 Ь*90%

Топлоустойчивост °с 110 Мин. стойност
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно, Метод А % ±0,3 Мин. стойност

Топлоустойчивост след изкуствено състаряване °с 110 -10
Адхезия на минералната посипка % Мах.30% Макс. стойност

Опасни вещества/суспензии;
Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или 

деривати от катран
- съвместими -

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели 
в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в 
точка 4. /  /

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau,01.07.2013, версия 0

Превод от Английски език- ВиДжи Еф ООД

1

mailto:office@aeneralmembrane.ro


NviNXiRANE

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. D0P 8

1. Unique identification code of the product-type: RO 9 5 1 9 5  

B itum en S heets fo r Roof W aterp roofing

2. Type, batch o r serial num ber o r any o ther element allowing identification of the construction:

Sagitta P 5 kg Mineral

3. Intended use o r uses of the construction product, in accordance w ith the applicable harm onised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
EN 13707:2004+A2:2009

|
2.

II—
Top/Final layer

4. Name, registered trade nam e or registered trade m arkand  contact address of the manufacturer:

SC GENERAL MEMBRANE SA 
Pogonele s tr„  N*.1S, 120225 , Buzau, Rom ania 

T e l .+40 238  718181  F a x +40 2 38  719101  
M ob,+40 728  377000  o fnce® genera lm em bm n£ ,rg

/

N

5. W here applicable, nam e and contact address o f the authorised representative w hose m andate covers the tasks; N/A

6 . System or system s of assessm ent and verification of constancy of performance of the construction product as set ou t In Annex V; 2+

7. lit case of the declaration of perform ance concerning a  construction product covered by a harm onised standard:
SRAC CERT SRL -  MB 2003 - B ucharest, s tr . V aslle P arvan  no, 14, s ec to r I, perform ed conformity certification of the factory production control under system 2 + and 
issued the certificate of factory production control nr.
2003-CPR-441 for SR EN 13707 + A2: 2009 - Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitum en sheets for roof waterproofing. Definitions and characteristics

8. N/A

9. Declared performance

F ea tu res
W atenhlgness, Met+8

External fire performance
Reaction to  fire

Tensile strength longitudinal /  t r ansversal
Elongation at break  longitudinal /  transversal

Resistance to  tearing (nail shank)
Flexibility a t  low tem perature

Flow resistance a t  elevated tem perature
Dimensional stability longitudinal /  transversal, Met. A

Flow resistance a t elevated tem perature after artificial ageing
A dhesionofgranules

Hazardous substances;
The m em branes do not contain asbestos-based com ponents o r derivatives of coal ta r

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is In conformity with the declared performance in point 9. 
This declaration o f performance is issued under the sole responsibility of the  m anufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf o f the manufacturer by; 
CPF R esponsib le , Bogdan Ene

Buzau, 01.07.2013, rev. 0



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 
DECLARATION OF CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCT

№. 0002/2016

1 .Уникален идентификационен код на типа продукт:
1. Unique identification code of the product type:

A0130- EURO ROOF DRAIN IN TPE

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален 
стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

2. National requirements for the construction product:
NA

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the 
national requirements, as foreseen by the manifacturer:
- RAIN WATER 
MEMBRANES

DISCHARGE ROOFING" ACCESSORIES I UR
Ви Д.жи Еф ООД

BITUMINOUS

Настоящият Сертификат е 
валиден аа количество от

4. Име, регистрирано търговско наименование или Р«
марка, адрес за контакт на производителя и м гсто^ра^шзтодство:

4. Name, registered trade name or regisWetl 
the manufacturer and address of production plant: закУп®и __
ETERNO I VIC A SRL -  VIA AUSTRIA 25E - :  5Ш  f

века

ас dress of

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е 
приложимо):

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative:

NA

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието е националните 
изисквания (когато е приложимо):

6. Name of person to assess compliance with national requirements (whei 
applicable):

NA



(сертификат за съответствие, протоколи за изгштвания/изчисдения (в зависимост от приложимото)
(Certificate of conform ity  , te s t  / calcu la tion  (depending  on  a p p lic a b le )

D N V ' G L

M A N A G E M E N T  S Y S T E M  
C E R T I F I C A T E

Ccruflwto no. ; Oats prima « mission e/lnitial date; VafMlU/VeUdi
C£ftT*0407S*9S'AQ’VfN-SINCCRT 09 marao 1999 07 dicefnbre 2015 « IS  seitembre 20»8

Si certifica che  И s is tem a  di ges tio n e  <fi/ThU Is to  certify  th a t  th e  m a n ag em e n t sy s tem  of

ШШШ1Vico

ETERNO IVICA S.r.l.
Via Austria, 25/e - Zona Industrial - 35127 Padova (PD) - Italy

t  con fo rm s ai requlsiti della no rm a p e r  II S is tem a di G estlone Q uanta / 
h a s  been  found to  conform  to  th e  Q uality  M anagem ent S y stem  s tan d a rd :

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:
7. Declared performance of the construction product:

Характеристика
Characteristic

Показател
Performance

Метод за
из1Штване/изчиеление/определяне

Method
Testing/calculation/determination

EURO ROOF DRAIN ACCESSORIES FOR 
WATER DISCHARGE

CHECK IN PRODUCTION FOR 
ACCOMPLIANCE WI TH THE 

PRODUCT TECHNICAL DRAWING

з



(8, Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5,

This declaration of characteristics of the construction product is issued under the 
sole responsibility of the manifacturer identified in point S.

Подписано за и от името на производителя lyirajiHOMoSftte Д^ЦЙйвител): 
Signed for and on behalf of the manufacturer

declared performance in point 7, A _

GRIGGIO RICCARDO -  EXPORT MANAGER
закупен no фактура /дата

PADOVA, 26/08/16 P w
E T E R N O - D j p *  s.r.l.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИ ТЕЛЕН ПРОДУКТ 
DECLARATION OF CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCT

№ ...................................

1 .Уникален идентификационен код на типа продукт:
1. Unique identification code of the product type: 39259080
2. Национални изисквания (заповед иа министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния 
продукт:

2. National requirements for the construction product:

SEE CPR IN ATTACHED FILE

NA

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the 
national requirements, as foreseen by the manifacturer:

ROOFING MATERIALS FOR BUILDING CONSTRUCTION

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 
марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

4, Name, registered trade name or registered trade m ^rk^d  contact address of 
the manufacturer and address of production plant: °и " жи ‘'Ф '-'СД

Настоящият Сертификат е
IMPERTEK SRL VIA РО 507,30022 CEGG А.УЕМВЗДеи за количество от р

5. Име и адрес за контакт ш ^упълномощения представител (когато е
приложимо): закупен по фактура / дата

5. Where applicable, name and eontactaddres»ofauthorised representative:

RICCARDO GIACOMINI, VIA PO 507,30022 CEGGIA-VENICE

6. Наименование на лице за оценяване иа съответствието с националните 
изисквания (когато е приложимо):

6. Name of person to assess compliance with national requirements (where 
applicable):
ROBERTO GIACOMINI

(сертификат за съответствие, протоколи за изпитваиия/изчислсния (в зависимост от приложимото) 
{Certificate of conform ity , te s t  I calcu lation  {depending on applicabl 
TECHNICAL DATA SHEETS ON REQUEST
7. Декларирани показатели на характеристиките иа строителния прод.
7, Declared performance of the construction product:



8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the 
declared performance in point 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т, 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5.

This declaration of characteristics ofrtbo-^nstimction-product 4s-issued under the
sole responsibility of the manufacturer ide

Подписано за и от името на произведи тел 
Signed for and on behalf of the manuf icfUircr.^authorised. representative):

закупен по фактура / дата

RICCARDO GIACOM1NI,LEGAL REPRE

itified in M '№  Еф ООД

Настоящият Сертификат е
валиден за количество от

Ceggia,Venice 08/09/2016

(име, длъжност) 
(name and function)

(място и дата на издаване) (подпис) 
(place and date of issue) (signature)
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DECLARATION OF PERFORMANCE
N0.D 0P 8

1. Unique identification code of the product-type: RO 94421  

B itum en Sheets fo r Roof W a terp roo fing

2. Type, batch o r  serial num ber o r any o ther element allowing identification o f the construction:

Sagltta P 4  kg

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance w ith the applicable harm onised technical specification, as  foreseen by the manufacturer:

4, Name, registered trade nam e or registered trade mark and contact address of the manufact irer:

T e l.+40 2 38  718181  Fax+4< 
M ob.+40 7 2 8  377000

SC GENERAL MEMBRANESA Н аСТО ЯЩ КЯТ С в р Т И ф И Ш  S  
pogoneic s tr„  и м е , 1 2 0 2 2 5 , 3 a  количество ОТ

........- S K * -
5. Whore applicable, nam e and contact address of the authorised representative whose mand teCtivefs We tasks' HjfA " ' ' '

6. System or system s of assessm ent and verification of constancy of perform ance of the consti action p ro d u i^ iK R ^ if t f im iS J V f i f v  ‘ v''

7. in case of the declaration of perform ance concerning a construction p roduct covered by a h rmpejse,
SRAC CERT -  NB 2003  • B ucharest, s tr . Vasile P arvan  no. 14, s e c to r  1, perform ed c o n to rt 
the certificate of factory production control nr.
2003-CPR-441 for SR EN 13707 + A2: 2009 • Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitum en sheets for roof w aterproofing, Definitions and characteristics
8 .  N/A

Ви Джи Еф 00Д

under.system  2 + and issued

9. Declared performance

F eatu res UM P erfo rm ance T olerances
W aterthigness, MetB 60 Kpa satisfied Minimum value

External fire performance Class FRoof -
Reaction to fire Class F Pass

Shear resistence longitudinal /  transversal NyScm 300 /2 0 0 ±20%
Tensile strength longitudinal /  transversal N/Scm 4 0 0 /3 0 0 ±20%

Resistance to  Impact mm 700 Minimum value
Resistance to static loading, Method A Kg 10 Minimum value

Elongation a t break longitudinal /  transversal % 3 5 /3 5 -IS  absolut
Resistance to  tearing (nail shank) N 1 3 0 /1 3 0 ±30%

Dimensional stability longitudinal/transversal % 40,3 Minimum value
Flexibility at low tem perature X 0 Minimum value

Flow resistance a t elevated tem perature X 110 Minimum value
Flow resistance a t elevated tem perature after artificial ageing *c no •10

Hazardous substances;
The m em branes do not contain asbestos-based com ponents o r derivatives ofcoal tar - Conformable -

10. The perform ance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with th e  declared performance in point 9. 
This declaration of perform ance is issued under the sole responsibility of the m anufacturer identified in point 4.

Buzau, 01.07.2013, rev. 0



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No DoP 8

1. Идентификационен код на продукта: RO 94421 
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:
Sagitta Р 4 kg

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана 
спецификация, предвидена от производителя:

EN 13707:2004 + А2:2009

I| l l —  • I
2 .

I I — I
5 .

Пс
и

>дложен (основе 
междинен плас

*н)
т

Г орен/Завършващ  
пласт

Мембрана под 
тежка защита

4, Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търгрвска м ар кз^ад зес  зд1ЖМ к «
на производителя

SC GENERAL MEMBF ANE SA.PTneil.,„T л*птмАм1М. й 
Pogonele str., № .18 ,120225, Buzau, «ртИфИ1МТ 6

Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 7 1 # $ W eH за КОЛИЧвСТВО ОТ 
Mob.+40 728 377000 o(fice@ aen iralffle’̂ y a /  Р ' *4 .у ^ >

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител,-чието пълномощие.вклнЗчв а задачите:
N/A закупен по фактура / дата
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството! на екслроатеционните /юкд  
продукт, както са изложени в приложение V: 2+
7. Продуктът е обхванат от хармонзиран стандарт:
SRAC CERT -  NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 1 4 ,1 , извършва първоначалната проверка на производствената 
площадка и на производствения контрол (FPC) е предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол 
в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер
2003-CPR-441 за SR EN 13707+А2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за 
покривни хидроизолации. Определения и характеристики.
8. N/A

ателина сътроителния

9, Декларирани стойности

Характеристики Мерна
единица

Номинални
стойности Допуски

Водонепропускливост, Мет. 8 60кРа удовлетворено Мин. стойност
Пожароустойчивост Клас FRoof

Клас на горимост Клас F Преминава
Якост на срязване надлъжно/напречно N/Scm 300/200 ±20%

Якост на опън надлъжно/напречно N/5 cm 400/300 ±20%
Якост на пробив mm 700 Мин стойност

Устойчивост на статично натоварване -  Метод А Kg 10 Мин. стойност
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно % 35/35 -15 абсолютна

Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей) N 130/130 ±30%
Дименсионална стабилност надлъжно /  напречно % ±0,3 Мин. стойност

Огьваемост при отрицателни температури °C 0 Мин. стойност
Топлоустойчивост °c 110 Мин. стойност

Топлоустойчивост след изкуствено състаряваме °c 110 -10
Опасни вещества/суспензии;

Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или „ съвместими
деривати от катран

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоата: 
в точка 9. /
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на произвб, 
точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene /

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau, 01.07 2013, версия 0

показат^лй

юсочени в

Превод от Английски език- ВиДжи Еф ООД

I
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, Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев -  Производствен директор на 
"МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на'строителните продукти 

(Д.В., бр.106/ 27.12.2006 г )

Декларирам, че продуктът
Практика 

Блажна боя
е в съответствие с:

> ТС 64 -  2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка 
произведена партида.

> Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на 
сертификат ISO 9001

> Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 -  2003, 
която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе 

03. 01. 2012 г.

Производствен ди

йсилев/
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: GREUSIL -  силикатна мазилка

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
GREUSIL-силикатна мазилка, 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: 
силикатна 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: infoplicatagreutol.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 свързващи вещества"

и издаде протокол за изпитване № 12LA00319 от 23.01.2012 г.

1 / 2



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
Г '

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 VI

UNI EN 15824:2009
Абсорбция на вода W3
Сцепление >0,3 Мра
Топлопроводимост X 0,70 W/Mk
Реакция на огън А2 SI d0
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,
София, юли 2016 \
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев -  Производствен директор на 
"МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти 

( Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г )

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс 
цветен

е в съответствие с:

> ТС 4 -  2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка 
произведена партида.

> Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията 
на сертификат ISO 9001

> Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4-2003, 
която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе 

03.01.2012 г.
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М Г ..МЕТАЛ ТРЕЙД” ООД

Гр. Пловдив ул. „ Брезовско шосе „ X» 176 тел./факс 032 / 96 85 22 GSM 0888 332 817 e-mail metal treid@abv.bg /www.metaltreid.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният : ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ -  Управител на „МЕТАЛ ТРЕЙД” 
ООД, Адрес: 4269 -  с. Избегли, ул. „Рила” № 5

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Обшивка калкан -  различни &ьлжини 

Обшивки за изолации 8,10 и 12 см.

Надолучни поли
I
Всички други изделия произвеждани от поцинкована ламарина и различни от Олуци, 
Водосточни тръби и Скоби

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

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

- съгласно утвърдена вътрешна ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТД:2009)

Съответствието е оценено според НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И 
ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ .

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

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

mailto:metal_treid@abv.bg
http://www.metaltreid.com


декларираме на собствена отговорност, ме продуктите: П роводник от  
алум иниева сплав A lM gSt O.Sc диам. 0 8 ±  0,1 тт ; Е кст рудиран тел 
от а л: сплав A lM gSi 0.5 с диам ет ър на ж илот о Ф 8,0мм. и депина на

Ш ията 1,5 т т + /-0,2мм .. ;М ълниеприем ен П рът  ат ал. сплав 
'10,5 с дълж ини от  1 500 до 4 000 мм. ; клем а от  ал. сплав

Ш 5/Ф22 ;а лут т т ва  клеят ш свъ р зва н е ш  проводник с  диам.
и за кр еп еш е за  улук  / клем а ст оманена, поцинкована за  

свърт ам е на провод нико  диам. Ф 8,00мм, и  ш и т  40*4; опора за  
плосък покрив; държ ач за  Спусъци по ст ени ФВ.ООмм; носач на 
проводник Ф 8,00/Ф 10м м  за било от поцинкована ст ом ана.; носач 
на проводник Ф8.00/Ф10ммза керемида от поцинкована стомана.
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ЛИКАТА+ГРЕУТОЛ 0 0 Д  
1528 София 

ул. Неделчо Бончев № 10 
тел. 02 974 44 33 

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:

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 N° 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 elt flow  rate (2 3 0 /2 ,1 6 ) ISO 1133 g/10 min 4 .0

Y ield stress ISO 527 MPa 30
E longationat break ISO 527 % >200
Flexural m odulus ISO 178 MPa 1250

Y ield  stress ISO 527 M Pa 25
Charpy notched  im pact strength  23 °C ISO 179 k J/m 2 20 .0
Charpy notched im pact strength  -20 °C ISO 17 k J/m 2 5.0

VlCATA SOFTENING TEMPERATURE ISO 306 °C 150
HDT (1 ,8  M Pa) ISO 75 °C 52 .000

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

Управител:

София, юли 2016

mailto:bulgaria@licatagreutol.com
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Долуподписаният Мишо Генов

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в 
” Защитни покрития ” ООД гр. Стара Загора поцинковани 
заземителни шини 40/4/6м и поцинковани заземителни колове 63 /6 3 /3 м  с 
шина 1,5м и DIN шина за които се отнася тази декларация, са е съотве- 
тствивС  БДС * 6561-74 и БД С-16676-87, технологичната докумен
тация н есъответствие с Наредбата за същ ествените изисквания и 
оценяванесъответствието на строителните продукти, съществени
те  изисква-ния за безопасност на други наредби за оценяване на 
съответствието .

Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в 
дневниците на отдел "ТКК” . Издадени са съответните сертификати 
за качество.

При употреба на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички 
Условия за монтаж и експлоатация цитирани в т .5  на БДС6561-74!

Гр.Ст.Загора 
29.01.2Qt4

mailto:pozinkovane@abv.bg
http://www.pozinkovane.hit.bg


Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил” ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 8, декларира на собствена 
отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци с безоловни стабилизатори, за който 
се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили 
твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци” и съответствието е оценено 
съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
стрителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за 
производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3 / 18.04.2006г. на ИЦС при 
„НИСИ”ЕООД гр. София.
Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан по следните методи:

• БДС 12543-82 „Система за осигуряване геометричната точност, в строителството. Допуски 
на геометричните параметри.”

• БДС EN 477 „Профили от ненластифициран поливинилхлорид (PVC -  U) за производство 
на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните 
профили.”

• БДС EN 479 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC -  U) за производство 
на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване.”

• БДС EN 514 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC -  U) за производство 
на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения.”

• БДС ISO 105-А02 „Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обгаряния”. Част 
А02: „Сива скала за оценяване промяната на цвета.”

• БДС EN ISO 306 „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT.”
• БДС EN ISO 868 „Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер (твърдост 

по Shore).”
• БДС EN ISO 8256 „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън,”
• БДС EN ISO 60 „Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да 

преминат през определена фуния.”
• БДС EN ISO 6186 „Пластмаси. Определяне на сипливост.”
• БДС 8806-85 „Поливинилхлорид суепензионен.”

Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на 
продуктите на български език.



У*
4700 Смолян

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ГАМАКАБЕЛАД
гр, Смолян, ул. “Хан Аспарух* Ne 1
производител на: кабели и проводници

ДЕКЛАРИРА,

че продуктите: проводници тип:

HOSV-K
H07V-K
H07V*K

1.0mm2
1,5mm2
Z.5tnm*

1000 m 

8060 m 
1000 m

закупени no фактура N: 7466/23.04.2012, aa които се отнася тази декларация, са в 
съответствие със следните стандарти:
БДС Щ) 21.3 “Кабели с иоливднилхлоридна изолация за обявено напрежение до и 
включително 4SO/7SOV. Част 3. Кабели без обвивка »а неподвижен монтаж.” 
и в съответствие с :
Наредба за съществените изискваният* ОЦешшНеиа съответствието на електрическите 
съоръжения, предназначени за т ц т ш т  &ояр^е.;<жи граници на напрежението.

/  ,/  ч о \
Година на поставяне на „СЕ’ маркировката:

Смолян, 25.04.2012 Н.Джеврев
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