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1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район ’’Слатина”, с адрес: град София 1574, бул.
„Шипченски проход” X® 67, с ЕИК по БУЛСТАТ: 0006963270545, представляван от 
Наталия Стоянова Кмет на СО -  район „Слатина” и Галинка Ангелова,
началник отдел „Финансово - счетоводни дейности” при СО -  район „Слатина”, наричан, 
за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и от друга страна:

2. „ПАНОВ” ЕООД с ЕИК 103785856, представлявано от Ангел Панов, със
седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, ул. „Ян 
Хунияди” № 31, ст. 3, офис № 306, община Варна, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Решение за определяне на изпълнител № РСЛ18-РД09-356/03.10.2018 г., 
за процедура открита с Решение № РСЛ18-ДИ05-66 /6/ 13.04.2018 г..Уникален номер в 
регистъра на АОП 01272-2018-0001 на основание чл. 112 и при условията на чл. 18, ал.1, т. 
1 от Закона за обществените поръчкисе сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4 .1.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага. а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
извърши строително-монтажни дейности по ’’Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилнитс жилищни сгради”, на територията на Столична 
община, район „ Слатина”, по обособена позиция № 1 на сграда с административен 
адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гсо Милев”, ул. „Хубавка” № 5

(2) Строително-монтажните работи на обекта по ал. 1 следва да се извършат 
съгласно Инвестиционният проект (Приложение №1 към настоящия договор), 
Техническата спецификация (Приложение №2) и Техническата и Ценовата оферта на 
Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Приложение №3) към 
настоящия договор и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отложи изпълнението на договора до осигуряване 
на финансов ресурс, необходим за реализиране на предмета му.

И. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Oouiaia стойност на договорените СМР е 162 300.18 /сто шестдесет и две хиляди 
триста лева и осемнадесет стотинки / без ДДС' или 194 760.22 /сто деветдесет и четири 
хиляди седемстотин и шестдесет лева и двадесет и две / с ДДС, съгласно ценовото1
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предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на 
изпълнение, формирана от:
1. Цена за изпълнение на СМР 147 545,61 лв. (сто четиридесет и седем хиляди петстотин 
четиридесет и пет лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС,
2. Непредвидени разходи в размер на 10 %, което 14 754,56 лв. /четиринадесет хиляди 
седемстотин петдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС.

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща 
стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
банкова сметка по следния начин:
3.1. Авансово плащане в размер на 35 % ог стойността на договорените видове работи по 
чл.2, без стойността на допълнително възникнали видове непредвидени разходи в размер 
на 61 969.16 /шестдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и шестнадесет 
стотинки / с ДДС, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на акт за откриване на 
строителна площадка, срещу издадена неотменима и безусловна банкова гаранция 
открита в същия размер в полза на Българска банка за развитие. Гаранцията върху 
авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на целия размер на 
аванса.

Чл.3.2. Междинни плащания за изпълнение на СМР по настоящия договор се извършват 
по одобрената подробна КСС към работния проект, след доказване на реално извършени 
видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените СМР. Изплащането се 
извършва след подписване и представяне на протокол -  обр. №19 за действително 
извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем не по-малък от 50?/о от 
предвидените в проекта и представяне на фактура;

Ч.т.3.3. Окончателното разплащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на 
сто) от общата стойност на СМР, предмет на договора ше се извърши в размер, равен на 
реално изпълнени дейности съгласно КСС по работен проект, при одобрени с протокол- образец 
№19 реално изпълнени дейности съгласно КСС за СМР, след получаване на Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване (ако е приложимо) се извършва в 30 
(тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа, като сс приспада междинното плащане и преведения аванс. От 
окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че 
има такива.

Чл.3.4. Плащането на непредвидените разходи -  ако с приложимо, се реализира при 
окончателното плащане на СМР. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с 
увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове 
СМР. които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен 
проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са 
обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените, 
допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се 
разплащаг от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по 
утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени 
при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както 
следва:
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- часова ставка 4,20 лв./час

- допълнителни разходи върху труда 40 %

- допълнителни разходи върху механизацията 10 %

- доставно-складови разходи 10 %

-печалба 10%

Чл.3.5. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..ПАНОВ" ЕООД 
113AN BG30R7.BB91551002614036 
В1С: RZBBBGSF 
БАНКА: Райфайзен банк ЕАД

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за 
счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като 
задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Сдружение па собствениците ул. „Хубавка” № 5, район ,.Слатина”, 
квартал ..Гсо Милев”

Адрес: град София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 
Получил фактурата: Елка Якимова
МОЛ: Елка ~ Якимова
Номер на документа, дата, място:....................................................................................

Чл.3.6. Преведените средства от ..Българска Банка за Развитие“ АД, но неусвоени от 
Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

IBAN: BG54N ASB96201010316101 
В 1C: NASBBGSF
БАНКА: „Българска Банка за Развитие“ АД

Чл.3.7. В случай, че не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може 
писмено да поиска прекратяване на Договора без предизвестие, след изтичане на 
тримесечен срок от сключването му.

Ш. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Срокът за изпълнение на СМР е 100 / сто / календарни дни от подписването на 
протокол за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение на СМР 
приключва с Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване/ (ако е 
приложимо).

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.5. Приемането на строителните и монтажните работи, както и приемането и пускането 
в експлоатация на сградите се извършва, след подписване на всички необходими образци
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на документи от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, включително Протокол обр. 19.
Чл.6. (3) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба 
3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи но време на строителството.
Чл. 7. Когато Изпълнителят се е отклонил от предмета па договора или работата му е с 
недостатъци. Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част 
или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по 
договора.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
4.1.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. 13 случай, чс възложеното с настоящия договор е изпълнено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените работи и в присъствието на 
представителя на Сдружението на собствениците.

2. Да осигури КОНСУЛТАНТ, упражняващ СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ при откриване на строителната площадка и при 
извършване на СМР.

3. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване 

на появили се в гаранционния срок дефекти.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, 
ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и представителя на Сдружението на 
собствениците имат право да проверяват изпълнението на този договор но всяко време, 
относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за 
безопасна работа по начин, незатрудняваш работата па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, упражняващ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на 
некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да 
спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и 
отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане на изпълнението и при 
изрично писмено несъгласие на представителя на Сдружението на собствениците.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да бито имущество, вследствие 

изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.4. като 
организира и координира цялостния процес па строителството в съответствие с:
• поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна 
част от договора;
• действащата нормативна уредба в Република България - за строителство, безопасност и 

хигиена на труда, и пожарна безопасност.
2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията 

на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
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строителните продукти, та които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
КОНСУЛТАНТА, упражняваш СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ 
КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. Строителните 
продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят па 
съответните технически спецификации и националните, европейски и международни 
изисквания по отношение па предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са 
подходящи за целите на Националната програма, както и за вграждане, монтиране, 
поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняваш 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и представител на 
Сдружението на собствениците възможност да извършват1 контрол по изпълнението на 
работите па обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и приемателната 
комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, упражняваш СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР. които подлежат на закриване и 
чисто качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на 
двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ, упражняваш СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ шс дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да уведомяват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняваш 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за възникването на 
непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на 
договора, какго и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова
сметка.

9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, 
отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР, акт за 
разплащане на СМР и фактури).

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 
съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.4.

11. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Т да почисти и отстрани от 
обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове 
временни работи.

12. Да охранява обекта за своя сметка, до въвеждането му в експлоатация.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от три дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66. ал. 2 и 11 ЗОИ.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на 
изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка "професионална 
отговорност“, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата та условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр. 17/2004г.).
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта.
Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 
допуска повреди иди разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на 
обекта, на часгга от сградата, сградната конструкция и елементи, които не се засягат от 
мерките по програмата, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 
алинея, то възстановяването им е за негова сметка.
Ч.т.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната 
среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, 
горивни и/или друм и опасни материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби 
в Република Бьлгария.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ЧлЛ9. (1). Гаранционният срок на всички извършени СМР е 5 /пет/ години, съгласно 
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) . Гаранционният срок тече от датата на въвеждане на строителния обект в 
експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване.

(3) . При поява ма дефекти в срока на ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(4) . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в 
гаранционния срок дефекти, в срок определен с констативен протокол, съставен от 
Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Констативният протокол сс съобщава на изпълнителя по 
реда чл.ЗО.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1.20. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изпълнение на задълженията по договора и/или изтичане на срока от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.11о взаимно съгласие;
2.2. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при

забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
2.3. 11ри предсрочно прекратяване на договора за целево финансиране
2.4. Всяка О! страните може да поиска прекратяване на договора без 

предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му при условията па чл. 
114 от ЗОП.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 г.2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
врьща аванса по чл. 3.1.
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4. Ако в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в 
състояние да изпълни своите задължения, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
веднага слсд настъпване на обстоятелствата.

VIII. НЕУСТОЙКИ II САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения.
Ч.|.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачественото CV1P и неспазване на сроковете, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.23. При неспазване срока по чл.4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от стойността по чл.2 от стойността на 
договора без ДДС. за всеки просрочен ден. но не повече от 20 % от същата стойност, 
която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията 
за изпълнение.
Чл.24. (1) При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сьщият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от стойността на договора по 
чл.2 без ДДС.

(2) Некачественото изпълнение се констатира е констативен протокол на Комисия, 
съставена от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, упражняваш 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и се врьчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Неустойката по ал.1 нс отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отефани 
за своя сметка констатираните недостатъци и отклонения в определения от комисията 
срок, както и задължението му за спазване на нормативни те разпоредби и на изискванията 
на проектната документация.
Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Чл.26. ! 1аложенитс глоби от държавните институции за установени нарушения при и по 
повод изпълнението на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са 
били в сила до изтичане на срока и не подлежат па актуализация.
Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съшият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за 
отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ч.т.29. (1) Внесената гаранция за изпълнение, е под формата па застраховка, направена от 
„Чертасиг- засграгователно и презастахователно дружество АД- клон България” КТЧ. със 
Застрахователна полица № 0189663/07.11.2018i., която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 5% от стойността на Договора, а 
именно: 8 115,01 /осем хиляди сто и пет надесет лева и една стотинка/ лв., се освобождава 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни. от подписването на акт за установяване 
годността за приемане па строежа по чл.1 и при внесена е платежно нареждане или 
банкова гаранция, или застаховка в размер на 1% от посочената в чл. 2 стойност на 
договора, за период обхващащ гаранционния срок на всички извършени СМР, но не 
повече от 5 години. Освобождаването на гаранцията за гаранционния срок се освобождава
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в срок от 30 (тридесет) дни, от изтичане на всички гаранционни срокове на извършените 
СМР, но не повече от 5 години.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на представените 
гаранции за сроковете посочени в предходната алинея. При неизпълнението на това 
задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора по вина на 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да търси обезщетение за причинените вреди и щети.

(3) В случаите по чл.20 т.2.2, чл.23, чл.24 и чл.27 гаранцията за изпълнение не се 
връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на причинените 
щети.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.ЗО. (1) Всички документи, съобщения и др. книжа, както комуникациите и плащанията между 
двете страни ще бъдат осъществявани на следните адреси и банкови сметки:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Адрес: град София 1547, бул. ..Шипченски проход'’ № 67

Факс: 02/870 11 73

тел.: 02/ 8705532

E-mail: info@so-slatina.org

Банка: Общинска банка- клон Слатина

IBAN: BG76SOMB91303317815701 - гаранции

BIC: SOMBBGSK

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, 

ул. ,Лн Хупияди" № 31, ет. 3, офис № 306 

Факс: 052 60 15 47 

Тел:0889880905 

E-mail: panow@abv.bg 

Банка: Райфайзен банк ЕАД 

IBAN: BG30RZBB91551002614036 

BIC: RZBBBGSF

(2) При промяна на адреса шили банковата сметка, страната която ги е променила е 
длъжна да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от промяната.
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Чл.31.Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен
ред.
4.1.32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 
договорите и Търговският закон.
4.1.33. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра -два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл. 34. Неразделна част от договора са приложенията, упоменати в него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 - Инвестиционният проект.
2. 11риложение №2 Техническа спецификация.
3. Приложение №3 -  Оферта (техническа и ценова) на Изпълнителя за участие в 
пронедурага за възлагане на обществената поръчка.

управител на „ПА1ЮВ” ЕООД

Ангел

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Галинка Ангелова, началник отдел ФСД/
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ПАНОВ ЕООД

( наименование на участника )

О Б Р А З Е Ц  М 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 
територията на Столична община, район "Слатина" по Обособена позиция № 1 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на 
Столична община, район "Слатина" по Обособена позиция № 1 - Извършване на 
строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

№ Наименование Стойност в лева без 
ДДС

Стойност в лева с 
ДДС

1. Стойносг на СМР 147545,61 177054,73
2. Непредвидени разходи в размер на 10 % 14754,56 17705,47
3. Обща стойност за изпълнение на СМР с 

вкл. 10 % непредвидени разходи
162300,18 194760,22

Забележки:
1. Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов 
ресурс за обособената позиция, за която се кандидатства.
2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР 
са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на 
нови количества или видове СМР, конто към момента на разработване и одобряване на 
работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при 
изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в 
експлоатация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка 4,20 лв./час

40 %- допълнителни разходи върху труда
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- допълнителни разходи върху механизацията 10%
- досгавно-складови разходи

- печалба

10%
1 0 %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, 
като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на 
поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлаг ане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Подпис и печат
(Ангел Панов - Управител)



ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

ОБЕКТ: Жилищна сграда в гр. София, кв. Гео Милев, ул. Хубавка №5 

СОБСТВЕНИК: Сдружение на собственици в жилищна сграда в гр.София, кв. Гео Милев; ул. Хубавка №5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

No
по

ред
Описание на допустимите дейности Ед. мярка

---------количество ---------
общо за 

сградата/блок
Ед. цена в лв. 

(без ДДС)
Обща цена в 
лв. (без ДДС)

1 2 3 4 5 6=4x5
/. П од м ян а  на д о гр а м а  п о  а п а р т а м е н т и

1
Д е м о н та ж  на с ъ щ е с т в у в а щ а  д ъ р в е н а  и м е та л н а  
д о гр а м а

т 2 107 .85 я,: 0 884,37

2

Д о став ка  и м о н та ж  н а  P V C  д о гр а м а  с  д в о е н  
с тъ кл о п аке т , с  е д н о  ни ско  е м и си о н н о  в ъ н ш н о  
с тъ кл о , с  к о еф и ц и ен т  н а  т о п л о п р е м и н а в а н е  < 1.70 
W /m 2K , пет к а м е р н а  - по  сп е ц и ф и ка ц и я

т 2 107 .85 140,00 15099,00

-
С ъ п ъ т с т в а щ и  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и ,  
с в ъ р з а н и  с  п о д м я н а т а  н а  д о г р а м а  п о  
а п а р т а м е н т и

4
В ъ тр е ш н о  о б р ъ щ а н е  н а  д о гр а м а  (вкл. гип сова  
ш пакловка , ъ гъ л  с  м р еж а  и др .) - по ап а р там е н ти

т 28 8 ,35 17,00 4901,95

5 Д о ста в ка  и м о н та ж  н а  в ъ н ш е н  ал ум и н и е в  
п од п ро зо р еч е н  п е р ва з  ш и р о ч и н а  д о  3 0  см

т 126 ,03 35,50 4474.07

6
Д о ста в ка  и м о н та ж  н а  в ъ тр е ш е н  P V C  
п од п ро зо р еч е н  п ерва з

т 5 7 ,7 0 27,00 1557.90

//. П од м ян а  д о гр а м а  в о б щ и т е  ч а с т и  на с г р а д а т а

1
Д е м о н та ж  на с ъ щ е с т в у в а щ а  д ъ р в е н а  и м е та л н а  
д о гр а м а  (общ и  п о м е щ е н и я  -с тъ л б и щ н а  клетка , 
с у т е р е н  и други)

т 2 10 ,70 8,20 87,74

2

Д о ста в ка  и м о н таж  на P V C  д о гр а м а  с  д в о е н  
стъ кл о п аке т , с  е д н о  н и ско  е м и си о н н о  въ н ш н о  
с тъ кл о , с  к о еф и ц и ен т  н а  то п л о п р е м и н а в а н е  <1.70 
W /m 2K , п е т  к ам ер н а  • по  сп е ц и ф и ка ц и я  (общ и  
п о м е щ е н и я -с т ъ л б и щ н а  клетка  и др уги

т 2 10 ,70 159.00 1701,30

С ъ п ъ т с т в а щ и  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и ,  
с в ъ р за н и  с  п о д м я н а т а  н а  д о гр а м а  в  о б щ и т е  
ч а с т и  н а  с г р а д а т а

3
В ъ тр е ш н о  о б р ъ щ а н е  н а  д о гр а м а  (вкл. ц и м е н то в а  
ш пакловка , ъ гъ л  с  м р еж а  и т.н.) - (общ и  п о м е щ ен и я )

т 2 3 6 ,9 5 17.00 628,15

4
Д о ста в ка  и м о н таж  н а  в ъ н ш е н  ал ум и н и е в  
п о д п ро зо р еч е н  п е р ва з  ш и р и н а  д о  3 0  с м  (общ и  
пом ещ ен и я )

т 3 ,1 0 35,5 0 110,05

5 Д о ста в ка  и м о н таж  н а  в ъ тр е ш е н  P V C  
п о д п ро зо р еч е н  п е р ва з  (о б щ и  п ом е щ ен и я )

т 3 ,1 0 27.0 .! 83.70

III. Топлинно изолиране на въ н ш н и  с т е н и

1
П о л а ган е  н а  д ъ л б о к о п р о н и к в а щ  грунд  преди  
м о н таж  на т о п л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  по ф а са д и  
(вкл. с тр ан и ц и  на д о гр ам а ):

т 2 90 2 ,73 2.05 1850.60

2

Д о ста в ка  и м о н таж  н а  т о л о л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  
тип  E P S ,  б= 8  с м  и с  коеф . н а  то п л о п р о в о д н о ст  
А= 0.035 W /m K  (вкл. л е п и л о , а р м . м реж а , ъ глови  
про ф и ли  и крепеж ни  е л е м е н ти )  в/у въ н ш н и  стени , 
с тр а н и ц и  и д р уги  верти кал ни  б е то н о ви  еле м ен ти :

т 2 70 9 ,09 18.0 9 12763.62

3

Д о ста в ка  и м о н та ж  н а  т о л о л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  
п о  с т р а н и ц и  н а  п р о з о р ц и ,  ти п  E P S ,  6= 2 .0  см , 
ш и ри н а  25  см . с  коеф . н а  то п л о п р о в о д н о ст  А=0,035 
W /m K  (вкл л еп и л о , а р м . м р еж а , ш пакловка , ъ глови  
п ро ф и ли , крепеж ни  е л е м е н ти )

т ' 640,61 13.5 0 8648,24

1
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Д о ста в ка  и м о н таж  на т о п о л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  
ти п  X P S .  5= 8  см  и с  к о еф . н а  то п л о п р о в о д н о ст  
Л=0,035 W /m K  (вкл. л еп и л о , а р м . м реж а , ъ глови  
про ф и ли  и крепеж ни  е л е м е н ти )  a 'y  въ н ш н и  стени - 
Ц о к ъ л  н а  с гр а д а та .

т 2 3 3 ,4 9 31,2< 1044,89

5
П о л а га н е  н а  ц ве тн а  акрилн а  е ксте р и о р н а  
М О З А Й К А  (съ гл а сн о  ц ве тен  проект) п о  Ц О К Ъ Л  
С Г Р А Д А

т 2 3 3 ,4 9 14,5( 485.61

6

П о л а ган е  н а  ц ве тн а  сил и ка тн а  е ксте р и о р н а  
м а зи л ка  (съ гл а сн о  ц в е те н  проект) по въ н ш н и  
то л л о и зо л и р ан и  сте ни  и с тр а н и ц и , вклю чително  
гр ун д и ран е

т 2 86 9 ,2 4 15.(Х 13038.60

С ъ п ъ т с т в а щ и  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и ,  
с в ъ р за н и  с  т о п л и н н о т о  и зо л и р ан е  н а  въ н ш н и  
с т е н и

7
Д о став ка , м о н та ж  и д е м о н т а ж  н а  ф а са д н о  скеле . 
Н о се щ о , ви со ко етаж н о  с  м еж д ин н и  В р е м е н н и  
у кр епван и я  към  Ф асад и те .

т 2 1119 ,19 6.0С 6715.14

8
И зкъ р п в ан е  в а р о ц и м е н то в а  м а зи л ка  по  ф а са д и , 
п ар ап е ти  и д ъ н а  н а  те р а си  (вкл. очукване) т 2 106 .36 8.9С 946.60

9

Д е м о н та ж  н а  въ н ш н и  кон золи  и клим атични  тела , 
д о с та в к а  н а  нови  конзоли , съ о б р а зе н и  с  
д е б е л и н а т а  н а  то п л о и зо л а ц и о н н а т а  с и с т е м а  и 
о б р а те н  м о н та ж  н а  кли м атич н и те  т е л а

бр. 7 ,0 0 9.5С 66,50

10
Д ем он таж , р е д уц и р а н е  н а  р а зм е р а , б л аж н о  
б о я д и св а н е  (двукратно ) и о б р а те н  м о н таж  на 
м е та л н и  ре ш е тки  п о  п ро зо р ц и  п ар тер

бр. 5 ,0 0 21,ОС 105,00

11 Д е о м н та ж  и о б р а те н  м о н та ж  н а  въ н ш н и  сенници бр. 5 ,0 0 10,ОС 50,00

12
Д е м о н та ж  и о б ра те н  м о н таж  н а  въ нш ни  рол е тн и  
щ ори бр. 10 .00 22,011 220,00

13
Д е м о н та ж  и о б ра те н  м о н таж  н а  с а те л и тн и  ан тен и  и 
чинии бр. 2 ,00 30.00 60,00

14
Д о ста в ка  и м о н та ж  н а  хо л кер  при вр ъ зка  на 
т о п л о и зо л и р а н а  с т е н а  с ъ с  з е м е н  насип

т 3 2 ,0 0 10.00 320.00

15
Д о ста в ка  и м о н таж  н а  каб е л  канал , вкл. тройник , 
ъ гъ л  и ц я л а  о ком плектовка

т 2 0 0 ,0 0 10.00 2000.00

16
Д о ста к в а  и м о н таж  н а  ш ап ка  о т  м р азоусточи в , 
в о д о н е п р о п о скл и в  гр а н и то гр ес  , ш апки  балкон ски  
п ар ап е т

т 79 ,00 30,00 2370,00

17 Д о ста в ка  и м о н таж  на в о д о о тк а п в а щ  п р о ф и л т 7 9 .0 0 5.00 395,00

/8
Д е м о н та ж  на к ам ен н а  о б л и ц о в ка  на п ар тер  по 
ф а с а д а  изток т 2 8 ,00 25,00 200.00

•9 Д о ста в ка  и м о н таж  на п р о ф и л  з а  д и л а та ц и о н н а  
ф у га  , -

т 4 5 ,0 0 15,00 675,00

IV. Топлинно и зол иране на покрив

1

П о е та п н о  р а зкри ван е  покрив. П о ч и с тв ан е  покривни  
равнини . Д е м о н та ж  стар и  кер ем и д и , обш и вки  о т  П Ц  
л а м а р и н а  и к о м п р о м е н ти р ан и  д ъ сч е н и  обш ивки , 
и зо л ац и и  и други .

т 2 32 5 .1 0 20,00 6502,00

2

Д о ста в ка  и с в о б о д н о  п о л а га н е  въ рху  п очи стен и  
покривни  ра вн и н и  н а  X P S ,  6= 8 см  и с  ко еф . на 
то п л о п р о в о д н о ст  А= 0,035 W /m K , м еж д у  надкован и  
и гл о ли стн и  гредички (8 /10см ) в ъ р ху  о б и та е м и  
тава н ски  п о м е щ е н и я (а п а р та м е н ти  и м е зон е ти ).

т 2 2 9 2 .5 9 29,00 8485.11

С ъ п ъ т с т в а щ и  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и ,  
с в ъ р за н и  с  т о п л и н н о т о  и зо л и р ан е  н а  п окри ва

3

Д ем он таж , д о с та в к а  и м о н та ж  н а  нови  б е зш ев н и  
ул уц и  6*(разгъвка 381 м м ) о т  поц и н кован а  
л а м а р и н а  . скоби . S -ове . уп л ъ тн е н и я  и т  н,- 
комплект.

т 5 8 10,80 626.40

2
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Н а ко в а в а н е  (м онтаж ) н а  нови  и гл о ли стн и  гредички  
8/1 О см  в ъ р ху  п о ч и стен и те  покривни  ра вн и н и  (през 
бО см ) за  п л ъ тн о  п о л а ган е  н а  то п л о и зо л ац и я та , 
в кл ю ч ител н о  м а те р и а л  за  п о д м я н а  на 
ко м п р о м е н ти р ан и  с ъ щ е с т в у в а щ и  д ъ р в е н и  
е л е м е н ти .

т 3 5 ,5 0 100.(Х3 550,00

5
Д о став ка  и м о н таж  на нова  д ъ сч е н а  о б ш и вка  от  
и гл о л и сте н  м а те р и а л  с  д е б е л и н а  2 .5 0 см

т 2 3 2 5 ,1 0 10,(Х1 3251,00

6 Д о став ка  и м о н таж  на п ар о и зо л а ц и я т 2 32 5 .1 0 5.0( 1625.50

7
Д о став ка  и м о н та ж  на б и тум н а  хи д р о и зо л а ц и я  
о к о л о  3 -3 ,5 к г /м 2 -А Р Р  м а те р и а л  с  п о л и е с те р е н и  или 
п о л и а м и д е н  во а л

т 2 32 5 .1 0 16, сх 5201.60

8
Д о став ка  и м о н таж  на кер ам и чни  керем иди , 
в кл ю чител н о  н ако ва ва н е  л е т в и  с  в ул кан и зи р а щ а  
л ен та , н а р е ж д а н е  и п о д м а зв а н е  б и л а  с  В Ц  разтвор .

т 2 27 6 ,34 20,0( 5526,80

9

Д ем о н таж , и зработка , д о с та в к а  и м о н таж  на 
об ш и вки  о т  поц и н кован а  л а м а р и н а  0 .5 2 м м -п о  
обиколки  ком ини , капандури , б о р д о ве , у л а м и  и д р „  
в к л ю ч ител н о  за кр еп ван е , у п л ъ тн я в а н е  и др .

т 2 6 0 ,9 6 35.0() 2133,60

10
Д ем о н таж , и зработка , д о с та в к а  и м о н таж  н а  нови  
Ч е л н и  д ъ с к и  3 /2 4 см  о т  т р е ти р а н  и гл о ли стен  
м а те р и а л .

т ' 5 7 ,2 7 20,0( 1145,40

11
Д ем о н таж , д о с т а в к а  и м о н таж  на нови  б е зш е в н и  
в о д о сто ч н и  тр ъ б и  с  ф 1 20 ., скоби . S -ове, 
уп л ъ тн е н и я  и т.н .- комплект.

т ' 87 .0 0 10,8( 939,60

12 Д о ста в ка  и м о н таж  н а  сн е го за д ъ ж а щ и  куки бр. 175 ,00 5,<Х 875.00

13
Д ем о н таж , д о с та в к а  и м о н та ж  н а  нови  в о д о сто ч н и  
К а зан ч е та  (ком плект)-крепеж и , снадки , уп л ъ тн е н и я  
и т.н .

бр. 6 ,00 17,0С 102,00

М ъ л н и е з а щ и т а

1
М ълниеприемен прът 016/01О/15ООмм с резба М16 - 
алуминий, с  доставка и монтаж бр- 7 500 ,ОС 3500,00

2
Държан със скоба от поцинкована стоамана за  прът 
0 1 бмм с  доставка и монтаж бр. 14 ю ,о с 140,00

3
Клема от алуминий за връзка 08 -1О /016мм  с  доставка и 
монтаж бр. 7 150 ,ОС 1050,00

4 Алуминиев проводник 08м м  с доставка и монтаж м. 135 9,0С 1215,00

5
Мултиклема от поцинкована стомана за връзка на 
проводник 08 /0 8м м  с  доставка и монтаж бр. 25 29, ОС 725,00

6
Държан от нерждаома стомана (праховобоядисана) с 
клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник 
0 8 м м  по капак на било с  доставка и монтаж . бр. 16 19,00

304,00

Държан от неръждаема стомана (праховобоядисана) с 
клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник 
08м м  по скатна керемида с  доставка и монтаж бр: 46 15,00

690,00

a
Държан за прихващ ане на проводник 0 8  към комин с 
доставка и монтаж м. 14 10,00 140.00

9
Държан от алуминий с двойна клема за прихващ ане на 
проводник 08 към улук  с доставка и монтаж бр. 3 20 ,00 60,00

10
Държан за прихващ ане на проводник 0 8  към 
водосточна тръба с доставка и монтаж бр. 39 20,00 780,00

11
Клема от поцинкована стомана за връзка 08-1О/4Омм с 
доставка и монтаж бр. 3 15,00 45,00

12 Ревизионен капак-поцинксван  с  доставка и монтаж бр. 3 10,00 30,00
13 Държан за шина с доставка и монтаж бр. 6 11,00 66,00

14 Горещ опоцинкована шина 40х4мм с доставка и монтаж м. 12 50 ,50 606,00

15
Заземителни колове 02 0 /1560  от неръждаема стомана 
с доствака и монтаж бр. 9 190,00 1710.00

16 Заземителни клеми с доставка и монтаж бр. 3 500,00 1500,00
17 Лента за корозионна защита с доставка и монтаж л.м 7,5 2,00 15.00

18
Направана на изкоп о почва III категория с размери 
0 ,4 x0 ,8м със зариване и трамбоване л.м 3 10,00 30.00

19
Комплект измервне с протокол и сертификат от 
лицекзирана лаборатория ч.н 6 20 .00 120.00

V. Топ ли н н о и зол иране на под

1

П о л а ган е  на д ъ л б о к о п р о н и к в а щ  грунд  пред и  
м о н та ж  н а  то п л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  по 
Х о р и зо н т а л н и  е л е м е н ти , д ъ н а  балкони , е р к е р и  и 
ар.

т 2 137,11 2,05 281.08

3
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Д о ста в ка  и м о н та ж  на т о п о л о и зо л а ц и о н н а  с и с т е м а  
ти п  E P S ,  б= 8 с м  и с  коеф . н а  то п л о п р о в о д н о ст  
А= 0,035 W /m K  (вкл. л еп и л о , а р м . м реж а , ъ глови  
п р о ф и л и  и крепеж ни  е л е м е н ти )  по Х о р и зо н т а л н и  
е л е м е н ти , граничещ и  с  въ н ш н а  с р е д а -  Е ркери , 
д ъ н а  б ал ко н и , корнизи  и др .

т 2 137,11 21 .0 [) 2879,31

3

П о л а ган е  на ц ве тн а  сил и ка тн а  е кс те р и о р н а  
м а зи л ка  (съ гл а сн о  ц ве тен  проект) по  Х о р и зо н т а л н и  
е л е м е н ти , гран и чещ и  с  в ъ н ш н а  с р е д а -  Е ркери , 
д ъ н а  б ал ко н и , корнизи  и др .

т 2 137,11 15,5 J 2125,21

4
П о л а га н е  н а  д ъ л б о ко п р о н и кв а щ  грунд  преди  
м о н таж  н а  то п л о и зо л ац и о н н а  с и с т е м а  по  Т А В А Н  
Г А Р А Ж И ,С Т Б . К Л Е Т К А

т 2 140 ,00 2,0 287,00

5

Д о ст а в к а  и м о н та ж  на то п о л о и зо л а ц и о н н а  си с те м а  
тип  к а м е н н а  вата , 5= 5  с м  и с  ко еф . на 
то п л о п р о в о д н о ст  А=0,035 W /m K  (вкл. л е п и л о , арм . 
м реж а , ъ гл о в и  п р о ф и л и  и крепеж ни  е л е м е н ти )  по 
Т А В А Н  Г А Р А Ж И . С Т Б . К Л Е Т К А

т 2 140 ,00 20,5(1 2870,00

3
П о л а ган е  н а  акрилн а  в о д о д и сп е р си о н н а  Б О Я  по 
то п л о и зо л и р ан и  плоско сти  Т А В А Н  Г А Р А Ж И ,С Т Б . 
К Л Е Т К А  вкл ю чител н о  гр ун д и ран е

т 2 140 ,00 12,5< 1750.00

С ъ п ъ т с т в а щ и  с т р о и т е л н о - м о н т а ж н и  р а б о т и ,  
с в ъ р з а н и  с  т о п л и н н о т о  и зо л и р а н е  н а  п о д а

7
Д о ст а в к а  и п о л а ган е  на ш п акл о вка  вкл. а р м и р а н а  
с тъ к л о ф и б ъ р н а  м реж а

т 2 140 11 1540.00

8
Х и д р о и зо л а ц и я  о т  е д и н  п л а с т  S B S  м е м б р а н а  на  
г а з о п л а м ъ ч н о  за л е п в а н е  (балкон  к ъ м  д н е в н а  н а  
a n .9)

т 2 2 ,00 8.0С 16,00

9
П о д о в а  з а м а зк а  с  п ерл и то б е то н  с  4 см , а р м и р а н а  с  
п а р о и зо л а ц и я  (балкон  къ м  д н е в н а  н а  a n .9) т 2 2 ,00 18,01 36.00

10
Д о ст а в к а  и м о н та ж  н а  м р а зо у с то й ч и в  гран и то гр ес  
вкл. л е п и л о  и ф у ги р а щ а  с м е с  (б алкон  къ м  д н е в н а  
н а  ап .9 )

т 2 2 ,00 35.0С 70.00

11
Д о ст а в к а  и м о н та ж  на м р а зо у с то й ч и в  гран и то гр ес  
вкл. л е п и л о  и ф у ги р а щ а  с м е с  за  цокли  на открити  
б ал кон и

т ' 44 .4  . 70,ОС 3108,00

~л 2 П о ч и ств ан е , н а то в а р в а н е  н а  кам и он  и и зво зв ан е  на 
с тро и тел н и  о тп а д ъ ц и  н а  10 км т 3 23 ,5 60.0С 1410.00

О Б Щ О  ЗА  С М Р  Лет Д Д С 147 545.61
Н еп р ед в и д ен и  д р у ги  разходи  1 0 % : 14 754,56

В С И Ч К О  ЗА  С М Р  без Д Д С : 162 300,18
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ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО О БН О ВЯВАН Е НА БЪЛ ГАРСКИТЕ ДОМ ОВЕ"

ОБЕКТ: Жилищна сграда в гр. София, кв. Гео Милев, ул. Хубавка №5

СОБСТВЕНИК: Сдружение на собственици в жилищна сграда в гр.София, кв. Гео Милев; ул. Хубавка №5

Рекапитулация

Вид работа Обща цена 
(лева) без ДДС

Обща цена 
(лева) с ДДС

2
Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара 
дограма 29 528,23 лв. 35 433.88 лв.
Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни 
стени 51 954.79 лв. 62 345,75 лв.
Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 36 964,00 лв. 44 356,80 лв.
Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на йод 16 372,59 лв. 19 647,11 лв.
Енергоспестяваща мярка 5: Направа на мълниезащити а 
инсталация 12 726,00 лв. 15 271,20 лв.

Обща цена: 
Непредвидени разходи : 

Обща стойност СМР + непредвидени разходи :

147 545,61 дв. 
14 754,56 лв. 

162 300,18 дв.

177 054,73 дв. 
17 705,47 дв. 

194 760,22 лв.

СЪСТАВИЛ: 
Панов ЕООД



ОБРАЗЕЦ №> i

Панов ЕООД

^^наименование на участника)
ПРЕДЛО Ж ЕН И Е SA И ЗП Ъ Л Н ЕН И Е НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата Ангел Панов

(трите имена)

в качеството си на управител в/на Панов ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 103785856, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.: „Ян Хунияди” № 31, офис 306: Избор на 
изпълнител за извърш ване на строително-монтажни дейности но "Н ационалната 
програма за енергийна ефективност на много фамилните ж илищ ни сгради", на 
територията на Столична община, район „С лати на", по обособена позиция: №  1 - 
И звърш ване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: 
гр. София, район „С латина", ул. „Х убавия" 5.
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

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

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:
• Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория 

строителство;
• Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени СМР. съоръжения и строителни обекти
• Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите 

ма чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

• В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.
• Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ат. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се 

изисква от възложителя.
• Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ГГМС No 38 от 2004 
г.; обн. ДВ.бр. 17 от 2 март 2004 г.).

• Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа 
оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
обществената поръчка Избор на изпълнител за извърш ване па строително-монтажни 
дейности по "Н ационалната програма за енергийна ефективност на многофамилнитс 
ж илищ ни сгради", на територията на Столична община, район „С латина", по 
обособена позиция: №  1 - И звърш ване на строително-монтажни дейности на сграда е 
административен адрес: гр. София, район „С латина", ул. „Х убавка" № 5.
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)



Й ро^за  изпълнение на поръчката: 100/словом: сто/ календарни дни.

Прилагаме линеен календарен план 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) детатпо вида и качеството на 
материалите, които смята да влолси при изпълнението на дейностите. Участникът 
описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за 
различните продукти, като посочи производител и пргиожи към настоящото 
техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи 
съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното 
приложение

Продукт/матернал 

по количествена 

сметка

Предложение на 

участпика с 

описание на 

спецификациите

Производител/

Доставчик

Приложени 

сертификати 

и/или декларации 

за съответствие 

и/или др.

Силикат

модифициран грунд

Силикат

модифициран 1рунд

Оргахим АД Декларация за 

експлоатационни 

характеристики 

№004/2016

Стъклоустойчива 

армираща мрежа

Армираща 

с гьклоустой ч и ва 

армираща мрежа

Оргахим АД Декларация за 

характеристиките 

на строителпия 

продукт 

№0023/2015

Лепило

шпакловъчна смес 

за

топлоизолационни

плоскости

Лепило шпакловъчна 

смес на циментова 

основа за 

топлоизолационни 

плоскости ..Deko 

Professional- 

DEKOF1X.,

Оргахим АД Декларация за 

експлоатационни 

показатели 

№0081/2015

Лепилна и 

шпакловъчна смес с 

фибри за EPS и

Лепилна и 

шпакловъчна смес с

фибри за EPS и ХРС
/ /

Оргахим АД Декларация за

експлоатационни

показатели



ХРС и минератна 

вата

и минерална вата 

„Deko Profess ional- 

Deko Fleks Plus”

Лепилна и 

шпакловъчна смес е 

фибри за EPS и 

ХРС

Лепилна и 

шпакловъчна смес е 

фибри за EPS и ХРС 

„Deko Professional- 

Universal,,

Оргахим АД Декларация за

експлоатационни

показатели

Пластмасов ъгъл Пластмасов ъгъл е 

мрежа

Джи 11ласт ООД Декларация за 

произход

Водооткапват

профил

Водооткапват 

профил е мрежа

Джи Пласт ООД Декларация за 

произход

Силикат

модифицирана

мазилка

Силикат 

модифицирана 

мазилка е драскана 

структура D1.5 „Deko 

Professional,,

Оргахим АД Декларация за

експлоатационни

показатели

Дюбел за изолация Дюбел за изолация 

на бетон, Чсрсн- 

полипропилен

Кам -  04 ООД Декларация за

експлоатационни

показатели

Топлоизолационна 

система тип EPS

Фасаден

стиропор”Т ермобилд” 

EPS F 90

Термобилд ООД Декларация за 

експлоатацио н н и 

показатели 

№20130709-77-5-1

Стъклопакети за 

PVC дограма

Стъклопакети Кристал глас ЕООД Декларация за 

съответствие

Системи за PVC 

дограма

Системи за 

механични метални 

отваряния на 

прозорци и врати

„KALE KAPI

PENCERE

S1STEMILERI”

1. Сертификат за 

съответствие

2. Протокол от 

изпитване

3. Европейски 

стандарт

PVC дограма PVC дограма ВИАС ЕООД 1 .Декларация за 

съответствие

7~77



2.Протокол от

първоначално

изпитване

Хидроизолация TECNOROOF ECO 

MIN KG 4 Н18- 

Първи

хидроизолационен

пласт

Copemit SpA Декларация за 

експлоатационни^ 

характеристики 

Dop п^ 

GE20K40H002HY - 

001

Хидроизолация TECNOROOF ECO 

MIN KG 4,5 H18- 

Втори

хидроизолационен

пласт

Copemit SpA Декларация за 

експлоатационни 

характеристики 

Dop п 

GE20K45H003HY- 

001

Грунд преди 

полагане на 

хидроизолация

DEHTOCHEMA 

PRIMER- Битумен 

грунд за циментови 

повърхности преди 

полагане па 

заваряеми покривни 

хидроизолационни 

пластове

Техпоникол Декларация за

съответствие

j4y003/CE/VSK/2014

Топлоизолационна 

система от каменна 

вата

Fibran geo BP-EICS -  

каменна вата за под 

подпокривно 

пространство 

/технически етаж/

Fibran Декларация за 

експлоатационни 

показатели №GR- 

2146-001

Противопожарни 

ивици от негорима 

каменна вата

Fibran geo В-030 -  

каменна вата за 

противопожарни 

ивици по фасада и 

изолация тавани на 

технически 

стаж/стълбищни 

клетки/ /

Fibran

'

Декларация за 

експлоатационни 

показатели №GR- 

2001-001



Дюбел за изолация Дюбел за изолация с 

метален пирон LMX

КАМ-04 ООд Декларация за 

експ лоатационн и 

показатели

Лепилна и 

шпакловъчна смес

Лепилна и 

шпакловъчна смес е 

фибри за EPS, XPS и 

минерална вата

Оргахим АД Декларация за

експлоатационни

показатели

Осветително тяло Осветително тяло за 

монтаж на таван 

/плафониера/ с LED 

лампа 10W ЕР21, е 

вградена фотоклетка

OKTAY LIGHTING/ 

Електро Комплект 

DII ООД

Декларация за 

съответствие

Осветително тяло Осветително тяло за 

монтаж на таван 

(плафониера) с LED 

лампа 10W IP65, с 

вградена фотоклетка

OKTAY LIGHTING/ 

Електро Комплект 

ВН ООД

Декларация за 

съответствие

Осветително тяло Осветително тяло за 

монтаж на стена 

(аплик) с LED лампа 

10W ГР54

OKTAY LIGHTING/ 

Електро Комплект 

ВН ООД

Декларация за 

съответствие

Осветително тяло Оветително тяло за 

директен монтаж с 

LED лампа 14W IP33

OKTAY LIGHTING/ 

Електро Комплект 

ВН ООД

Декларация за 

съответствие

Мълниеприемен

прът

Мълниеприемен прът 

016/5ОООмм с резба 

М16 - алуминий, с 

доставка и монтаж

ОБО БЕТТЕРМАП 

България ЕООД

Декларация за 

съответствие

Клема от алуминий Клема от алуминий за 

връзка 08-10/

ОБО БЕТТЕРМАН 

България ЕООД

Декларация за 

съответствие

Алуминиев

проводник

Алуминиев 

проводник 08мм

ЕННСЕР ООД Декларация за 

съответствие

Изолационен

дистанционер

Изолационен 

дистанционер за 

монтаж ца проводник

Лайтанинг

Протекгаън Труп 

ООД

Декларация за 

съответствие



08м м  по покрив

Екструдиран

алуминиев

проводник

Екструдиран 

алуминиев проводник 

0 8

Е л ектро и н жен ер и иг 

ФУП

Декларация за 

съответствие

Г орещопоцинкована 

шии

Г орещопоцинкована 

шина 40х4мм

Защитни покрития 

ООД

Декларация за 

съответствие

Заземителни колове Зазсмител н и колове 

63/63/1500 от 

поцинковано желязо

Защитни покрития 

ООД

Декларация за 

съответствие

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани инстигуции или агенции за 
управление на качество то, удостоверяващи съответствието на влагани те материали със 
съответните спецификации и стандарти.

2.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на 
строително-монтажните работи.

2.2.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на 
строителството;

2.2.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 
качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд;

2.2.3. Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план- 
график.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейнос ти 5
години

Забележка: Предложението за гаранционен срок да е в съответствие с Наредба № 
2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни 
обекти/.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:
1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

3. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната,среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;



5. Планиране изпълнението на обекта.
6. Друга по преценка на участниците.

Дата: 21.05.2018

\



Оргахим
IFBT GmbH

Институт за фасадни и закрепващи технологии

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитван ия/изчисления (в зависимост от
приложимото)

Сертификат № 09-094С2/5 от 17.03.2014

7. Декларирани показатели иа характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД на
изчисленис/изпитванс/определяне

100.7 cm Широчина EN 1773

154,7 g/m2 Площна маса БДС EN 12127:2000

46,0 матова прежда /10 
cm

18,а  матова прежда /10 
cm

Плътност на конеца
- Верижка
- Вътък

EN 53853

2215,3 N/5 cm 
2212,8 N/5 cm

Якост на опън
- Верижка
- Вътък

F.N ISO 13934-1

80,4% Съдържание на пепел ISO 1887

Забележки:
1. В колона J-.ce представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания 
съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на 
всяка съответстваща характерггстика. изброена в колона I.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитаане/изчисление/определяне на 
декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи иа декларираните съгласно т. 7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло па 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5.



N I C O L

Г .О -Л Н 1 Л  J '.o v  
S V S T t M S

Building tfte b est together!

Декларация за съответствие 
№ 003/C E A7 S КУ2 014

Неповторим идентификационен код на 
продмета DEHTOCHEMA PRIMER

2.
Изисквани съгласно ст. 11 пар. 4 номер, вил, 

партия или серия, или какьвто и да е друг 
елемент, по конто може да сс идентифицира 

строителния продукт
В соотвествне е етикета на продукта

3.

Предвидена от производителя сфера или 
сфери за използване на продукта в 
съответствие със съществуващата 

техническата спецификация.

За обработка на бетонови, циментно-пясъчни и 
други повърхности преди полагането на заваряеми 
зитумни покривни и хидроизолационни материали. 

Полагане -  нанася се върху основата е четка или 
валяк. Преди изпобзванс да се разбърка добре.

4.

Наименование, търговско име или 
търговска чарка е контактен адрес на 

производителя, изискван в съответствие 
със ст. 12. пар 5.

DEHTOCHEMA PRIMER 
ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск" 
140204, Россия, Московская область, 

г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5В

5.

Название и контактен адрес на 
упълномощения представител, в 

задължението на който влиза 
решаването на задачите посочени в ст 

12 пар. 2

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
140204, Россия, Московская область. 

г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5В

6.

Система или системи за оценка и 
проверка на неизменността на 
потребительскнте. свойства на 

строителния продукт, посочени в 
приложение V.

Не се прилага

7-

При деклариране на потребителски 
свойст ва на строителния продукт за 

идентифициране на тяхното 
съответствие на нормата.

Не се прилага

X

При деклариране на потребителски 
свойства на строителния продукт, за 

който има издадено европейско 
техническо одобрение.

Не се прилага

8.1

При условие, че на основата на ст. 37 
или 38. се използва специална 
техническа документация за 

изискванията, които имат отношение 
към продукта.

lie  се прилага

Потребителските свойства на продукта, посочени в п. 1 и 2 съответстват на потребителските
свойства декларирани в п.9.

Тази декларация за съответствие се издава пол изключителната отговорност на производителя.
посочен в п. 4. v

www.tn-europe.com



9. Декларирани потребителски свойства

St Основни характеристики Мето,! за геет

Единица

за

измерване

Потреби I е.! ски 

свойства

Сз>г.!асувани

технически

спецификации

1. Съдържание па нелетливи вещества

1'ОС Г Р 52487-2005 

ТУ 5773-011- 

17925162-2003 изм. 

1 ,2 . 3 ,4 . 5 ,6 ,7

% ' Ох 50 .*> 65

ТУ 5775-011- 

17925162-2003 изм 

1 ,2 .3 .4 , 5 .6 .7

2. Уединен вискозитет

1 (Х ’Т 8420-74 

ТУ 5775-011- 

17925162-2003 изм 

1 .2 ,3 ,4 , 5 ,6 .7

с О т 15 40

3. Време ;<а изсъхване

ГОСТ 19007-73 

ТУ 5775-011- 

17925162-2003 изм 

1 .2 , 3 .4 , 5 .6 .7

час Не повече от 12

От името на производителя производителя, подписано:



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технически придружаващ документ 

DoP n" GE20K40H002HY -001

1. Идентификационен код на продукта: GE20K40H002HY

2. Идентификация на продукта: TECNOROOF ECO MIN KG 41118 (MLlx 10)

Тсхн. характеристики Тест метод Мярка Стойност Толеу
Тегло EN 1849-1 кг/м2 4 ±5%
Дебелина EN 1849-1 мм
Дължина EN 1848-1 м 10 -1%
Ширина EN 1848-1 м 1 -1%

Добавка АРР
Основа Полиестер
Горен слой Н18
Долен слой 
Ролки на палет

3. Възможна употреба: 
EN стандарт
13707:2004+А2:2009 
13850-1:2010

щамповано полиетиленово фолио 
25

Възможна употреба
Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация 
Гъвкави битумни мембрани за хидроизолации:
Подложен пласт за непрекъснати покриви

Съответствие с национални стандарти: N.A. 
Система: многопластова
Пласт: горен
Метод на полагане: газопламъчен

4. Производител: Copcmit Spa- Via Provinciale Est.64-46020 Pegognaga (MN)-Italy- 
www.copcrnit.it

5.0торизиран представител: N.A.

б.Система за оценка на стабилността на характеристиките на продукта 
EN стандарт AVCP система
13707:2004+А2:2009 AVCP 2+
13859-1:2010 AVCP 3

7. Въз основа на по-горе посочените AVCP системи, следното нотифииирано тяло е издало 
сертификат за съответствие.

EN стандарт Нотифицнран орган
13707:2004+А2:2009 SGS INTRON 
13859-1:2010

8. Европейско техническо одобрение: N.A.„ /7

t r v

Нотифицнран код
0958 /

Сертификат
0958-CPD-DK031/2

http://www.copcrnit.it


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технически придружаващ доку мент 

DoP п° GЕ20К4011002Н Y -001

9.Декларирани показатели 

EN стандарт 13707 Тест метод Мярка Стойност Толср*
Съответни характеристики
Реакция на външен огън EN 13501-5 клас F покрив
Реакция на огън EN 13501-1 клас клас Е
Водоплътност EN 1928(EN 14694) kPa miacWl/wiacWl >
Якост на опън надл./напр. EN 12311-1 N/Зсм 400/300 ±20%
Удължение до скъсване надл./налр. EN 12311-1 % 35/35 ±15
Кореноустойчивост 
Устойчивост на стат. товар

EN 13948 
EN 12730 кг

NPD
10

Устойчивост на удар EN 12691 мм 700
Устойчивост на разкъсване EN 12310 N 130/130 ±30%
Якост на опън на презастъп вани ята EN 12316 N/5cm NPD -20
Якост на срязване на презастьпванията EN 12317 N/5cm NPD ±20%
Устойчивост след топл.въздействие: EN 1296+ EN 1110 C° 110 >
топ лоу стой чи вост
Устойчивост след топл.въздействие: EN 1296+ EN 1109 C° NPD <
огъваемост при ниска температура 
Огъваемост при писка температура EN 1109 c° 0 <
Дименсионна стабилност EN 1107-1 % -0.3 <
Опасни субстанции (поради липсата на 
европейски хармонизирани тест методи,

не съдържа 
азбест и катран

потвърждението и декларирането на 
съдържанието трябва да бъде направено в 
съответствие на националните условия в 
мястото на употреба)

EN стандарт 13859-1 
Съответни характеристики
Реакция на 01ън
Водоплътност
Якост на опън надл./напр.
Удължение до скъсване надл./напр.
Устойчивост на разкъсване
Огъваемост при ниска температура
Устойчивост след топл.въздействие:
водоплътност
Устойчивост след топл.въздействие: 
якост на опън надл./напр. 
Устойчивост след топл.въздействие: 
удължение до скъсване надл./напр.

Тест метод Мярка Стойност Толеранс

EN 13501-1 клас клас Е
EN 1928(EN 14694) kPa miacWl/miacWl >
EN 12311-1 N/5cm 400/300 ±20%
EN 12311-1 % 35/35 ±15
EN 12310 N 130/130 ±30%
EN 1109 C° 0 <
EN 1296+ EN 1928 kPa NPD

EN 1296+EN12311-1 N/5cm NPD 

EN 1296+ EN12311-1 % NPD

±20%

± 15%\



Опасни субстанции (поради липсата на 
европейски хармонизирани тест методи,

не съдържа 
азбест и катран

потвърждението и декларирането на 
съдържанието трябва да бъде направено в 
съответствие на националните условия в 
мястото на употреба)

10. Характеристиките на продукта, идентифицирани в т.1 и т.2, са в съответствие с 
декларираните стойности в т.9. Тази декларация е издадена на собствена отговорност на 
производителя, идентифициран в т.4.

Pegognaga, 18/09/2013 Подпис от страна на Copemit SpA 
Лндрса Коломбо 
Отговорник по качеството
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^ V I V A  ВИАС ЕООД
P LA S T  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С€

г.метпол n*s-ra до т.ън livm*

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД 
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а 

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и 
поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на 
Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, 
наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на 
строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена c Директива 
93/68/EEC на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското 
законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване 
на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; 
№ ГТТ-09.23/15.01.2010; № ПТ-09.24/10.11.2009; № ПТ-09.47/25.01.2010 издадени 
от „НИСИ" ЕООД гр.София, - протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. 
издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност7' гр.София и 
сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти -  
ЕВРОБУЛСЕРТ ООД -  гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер 
NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 -  NB 
2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката С  €  е 2009.

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

БДС EN 1026:2003 
БДС EN 479:2002;

БДС EN 12211:2003;

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+А1:2010; 
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003 
БДС EN 478:2002;

БДС EN ISO 10140-1:2010; 
БДС EN ISO 717-1:2003 
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010; 
БДС EN 12210:2003 
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

нк.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен



Оргахим*
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение 1П на Регламент (ЕС) N0: 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Deko Professional® Deko Flex Plus

Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за EPS, XPS и минерална вата 
EN 13494, EN 1745, EN 998-1, Клас CS IV W2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партидата: виж опаковката

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

Лепилно-шпакловъчен състав на циментова основа за топлоизолационни
плоскости и минерална вата

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

“АВАЛОН ИНДЪСТРИ”  АД 
гр. Русе, кв. Чародейка, ул. “Шипка” № 108

5. Koi-ато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

„ОРГАХИМ” АД 
гр. Русе, бул. „Трети март” № 21

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

. Система 3 ; .

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 
обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпнтвателпа лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за 
оценяване на съответствието на строителни продукти на Научно-изследователски 
институт по строителни материали -  НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер 
NB 1950, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване 
№ 1010-1/14.11.2011г...

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

Неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели



Оргахим
СЪЩЕСТВЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насипна плътност 1370 kg/m3 БДС EN 1097-3:2000

Съотношение на 
компонентите - суха смес:вода

100:25 -

Зърномстричен състав - 
преминали количества през 
сита с отвори:
0,5 мм 
0,25 м м  
0,125 m m  

0,063 м м

100,0%
-75,4%
47,6%
38,0%

БДС EN 1015-1:2001

Плътност на втвърдения 
разтвор

1660 kg/m3
БДС EN 1015- 

10:2001/А 1:2007

Якост на огъване на 28 ден 5,2 N/mm2 БДС EN 1015- 
11:2001/А1:2007

Якост на натиск на 28 ден 11,7 N/mm2
БДС EN 1015- 

11:2001/А 1:2007, 
БДС EN 998-1

Якост на сцепление с основа 
/бетонова повърхност/ 1420 kPa 1 БДС EN 1015-12:2003, 

ETAG-004 (БОТА)

Коефициент на капилярна 
абсорбция на вода 0,04 kg/m2.min°5 БДС EN 1015-18:2003, 

БДС EN 998-1
Якост на сцепление на лепило - 
шпакловачния състав с EPS 
плоча

130 kPa
БДС EN 1015-12:2003, 

ETAG-004 (ЕОТА)

Отделяне на опасни вещества виж ИЛБ

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа 
документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

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



£

Декларация за произход

Водооткапваш профил с мрежа

Ние, „Джи Пласт”ООД с адрес гр.Варна ул.Христо Смирненски 
30 управител:Генади Гутев потвърждаваме:
Контрол на производителя съгласно EN ISO 9001:2008

Име на продукта: Водооткапващ профил с мрежа

Приложение : PVC профил с водооткапващ ръб за целево 
отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи 
от фасадата хоризонтални ръбове

Технически данни:
Ширина на ивицата мрежа: 12,5/12,5см или 10/1 Осм 

Дължина на профила: 2 метра или 2,5 метра 
Клас на горимост: В 1, съгласно DIN 4102

V.- . '

Състав: Профилът е изработен от твърдо PVC S5258,
стабилизатор и титаниев диоксид. Мрежата е алкалоустойчива, 
стъклотскстилна.



Hi KAM-04 крепежни елементи
Пловдив, Брезовско шосе № 176; тел.: 032 / 945 585, тел./факс: 032/ 968 545, 0888 213 313; www.kam04bg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип. партиден или сериен номер:
Дюбел за изолация за бетон, ЧЕРЕН -  полипропилен. Начален арт.№ 7634.

2. Предвидена употреба или употреби:
За закрепване на топлоизолационни материали към бетон.

3. Име. регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.
КАШ И  ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176
търговска марка

kamflx
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+
5. Декларирани експлоатационни показатели:

Дюбел за изолация за бетон, ЧЕРЕН -  полипропилен. Начален арт.№ 7634.

Съществена характеристика Експлоатационен показател Техничаска спецификация
1.Размери

d 8x50 mm 0-8m m /L-5O  mm
d 8x70 mm 0 - 8  m m /L-70mm
d 8x90 mm 0 -  8 mm/L-90 mm

d 8x110 mm 0  - 8 mm / L - 110 mm
d 8x130 mm 0 - 8  mm/ L - 130mm
d 8x150 mm 0 - 8  mm / L -150 mm
d 8x170 mm * 0 - 8  m m /L-170 mm

2. Сила на опън при изтръгване от бетон
d 8x50 mm 500 N ± 3%
d 8x70 mm 500 N ±3%
d 8x90 mm . 500 N i 3%
d 8x110 mm 500 N±3% •V- '
d 8x130 mm 500 N ± 3% •
d 8x150 mm 500 N ± 3%
d 8x170 mm 500 N ± 3%

5. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1 , съответстват на декларираните
експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на базата на декларация на 
производителя /доставчика/.

Дата: 05.01.2017 
Г р.Пловдив

kamfix
^ьргбвски марки уг: КАМ-04 ООД

http://www.kam04bg.com


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технически придружаващ документ 

DoP n° GE20K40H002HY -001

1. Идентификационен код на продукта: GE20K40H002H Y

2. Идентификация на продукта: TECNOROOF ECO М IN KG 4 IП 8 (ML i х 10)

Техн. характеристики Тест мет од Мярка Стойност Толеранс
Тегло EN 1849-1 кг/м2 4 ±5%
Дебелина EN 1849-1 мм
Дължина EN 1848-1 м 10 -1%
Ширина EN 1848-1 м 1 -1%

Добавка 
Основа 
Горен слой 
Долен слой 
Ролки на палет

АРР
Полиестер
Н18
щамповано полиетиленово фолио
25

3. Възможна употреба:
EN стандарт Възможна употреба
13707:2004+А2:2009 Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация 
13859-1:2010 Гъвкави битумни мембрани за хидроизолации:

Подложен пласт за непрекъснати покриви

Съответствие с национални стандарти: N.A. 
Система: многопластова
Пласт: горен
Метод на полагане: газопламъчен

4. Производител: Copemit Spa- Via Provinciate Est,64-46020 Pcgognaga (MN)-ltaly
www. copern it. it

5.0торизиран представител: N.A.

б.Система за оценка на стабилността на характеристиките на продукта 
EN стандарт AVCP система
13707:2004+А2:2009 AVCP 2+
13859-1:2010 AVCP 3

7. Въз основа на но-юре посочените AVCP системи, следното нотифицирано тяло е издало FPC 
сертификат за съответствие.

EN стандарт Нотифициран орган
13707:2004+А2:2009 SGS IN I RON 
13859-1:2010

8. Европейско техническо о/йобрение: N.A.

Нотифициран код
0958

Сертификат
0958-CPD-DK031/2



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технически придружаващ документ 

DoP n° GE20K40H002HY -001

9.Декларирани показатели

EN стандарт 13707 
Съответни характеристики
Реакция на външен огън 
Реакция на огън 
Водоплътност 
Якост на опън надл./нанр.
Удължение до скъсване надл./напр. 
Кореноустойчивост 
Устойчивост на стат. товар 
Устойчивост на удар 
Устойчивост на разкъсване 
Якост на опън на презастъп вани ята 
Якост на срязване на презастъпванията 
Устойчивост след топл.въздействие: 
топлоустойчивост 
Устойчивост слсд топл.въздействие: 
огъваемост при ниска температура 
Огъваемост при ниска температура 
Дименсйонна стабилност 
Опасни субстанции (поради липсата на 
европейски хармонизирани тест методи, 
потвърждението и декларирането на 
съдържанието трябва да бъде направено в 
съответствие на националните условия в 
мяегото на употреба)

Тест метод

EN 13501-5 
EN 13501-1 
EN 1928(EN 14694) 
EN 12311-1 
EN 12311-1 
EN 13948 
EN 12730 
EN 12691 
EN 12310 
EN 12316 
EN 12317 
EN 1296+EN 1110

EN 1296+ EN 1109

EN 1109 
EN 1107-1

Мярка Стойност Толеранс

клас Е покрив
клас клас Е
кРа KJiacWl/ wiacWl >
N/5cm 400/300 ±20%
% 35/35 ±15

NPD
КГ 10
мм 700
N 130/130 ±30%
N/5cm NPD -20
N/5cm NPD ±20%
С° 110 >

с° NPD <

r\с
%

0
-0.3

/1 VI

не съдържа 
азбест и катран

EN стандарт 13859-1 
Съответни характеристики
Реакция на о*ън
Водоплътност
Якост на опън надл./напр.
Удължение до скъсване надл./напр.
Устойчивост на разкъсване
Огъваемост при ниска температура
Устойчивост след топл.въздействие:
водоплътност
Устойчивост след топл.въздействие: 
якост на опън надл./напр. 
Устойчивост слсд топл.въздействие: 
удължение до скъсване надл./напр.

Тест метод Мирка Стойност Толеранс

EN 13501-1 клас клас E
EN 1928(EN 14694)
k \ j i i 1 i

kPa KnacWl/iciacWl >
А  Л Л П Л Л  хЛЛО/.ЕГЧ 1 z  J  1 1 - 1

EN 12311-1
fN / jC M

% 35/35 ±15
EN 12310 N 130/130 ±30%
EN 1109 C° 0 <
EN 1296+ EN 1928 kPa NPD

EN 1296+ EN12311-1 N/5cm NPD ±20%

EN 1296+ EN 12311-1 % NPD ±15%



Опасни субстанции (поради липсата на не съдържа
европейски хармонизирани тест методи, азбест и катран
потвърждението и декларирането на
съдържанието трябва да бъде направено в
съответствие на националните условия в
мястото на употреба)

10. Характеристиките на продукта, идентифицирани в т.1 и т.2, са в съответствие с 
декларираните стойности в т.9. Тази декларация е издадена на собствена отговорност на 
производителя, идентифициран в т.4.

Pegognaga, 18/09/2013 Подпис от страна на Copemit SpA 
Андреа Коломбо 
Отговорник по качеството



ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С 
ЕЛ. МАТЕРИАЛИ, 
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, 
КАБЕЛИ, ИНСТРУМЕНТИ

Официален представител 
на Gunsan E l e k t r i k  L i d .

n"156596

СКЛАДОВЕ
rp. Варна, ЗП З  - ул ."Банат" 37 
тел./факс 052/ 505  738 
тел. 052/ 505 739  
ЗПЗ-бул."Вл.Варненчик" 277 
тел.: 052/ 503  218 
Yazon@m ail.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Търговска марка: M utlusan - Турция

ДоставчикУВносител: ’’Я З О Н " ЕОО Д

Продукт: Стандарт:
Кабелни канали, размери: - БДС EN 50085-1
12x12; 15x10; 16x16; 20x10; 25x16: 25x25 
40x16; 40x25; 40x40; 60x25; 60x40; 60x60 
80x40; 80x60; 100x40; 100x60

Д олупод писани ят Б ор исл ав  Петров, управител на фирма 
Я ЗО Н  О ОД  - гр.Варна

Декларирам, че горепосочените изделия, произведени от 
Mutlusan - Турция са в съответствие с приетите международни 
стандарти за качество

/ “v . ,  • • ',*• • ’ \ - ч :

.'гр.В арна УПРАВИТЕЛ:

/Борислав Петров/

mailto:Yazon@mail.bg


Декларация за съответствие

(съгласно гл> 3, чл.9 ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Долуподписаният:

Янко Иванов Ангелов, управител на фирма „Електро Комплект ВН" ООД 

с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски" 7, ет.2, офис 6

декларирам на собствена отговорност, че:

Продукта: Осветително тяло за монтаж на таван(нлафониера) с LED лампа 10W IP21, с вградена 

фотоклетка

Производство на OKTAY LIGHTING, Турция

е в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:
• -  *  • * < ,

БДС EN 60598-1 

БДС EN 60598-2-2 

БДС EN 55015

По този начин декларирам, че основните изисквания за безопасност, съответстващи на 
, сз изпълнени.

гр.Варна

дата: 02.08.2017г.



Декларация за съответствие

(съгласно гл. 3, чл.9 ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Долуподписаният:

Янко Иванов Ангелов, управител на фирма „Електро Комплект ВН" ООД, 

с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски" 7, ет.2, офис 6

декларирам на собствена отговорност, че:

Продукта: Осветително тяло за монтаж на таван(плзфониера) с LED лампа 1 0 W 1Р65, с вградена 

фотоклетка - ;

Производство на OKTAY LIGHTING, Турция

е и съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

БДС EN 60598-1 

БДС EN 60598-2-2 

БДС EN 55015

По този начин декларирам, че основните изисквания за безопасност, съответстващи на 

, са изпълнени.

гр. Варна

дата: 02.08.2017г.



Декларация за съответствие

(съгласно гл. 3, чл.9 ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Долуподписаният:

Янко Иванов Ангелов, управител на фирма „Електро Комплект ВН" ООД, 

с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски" 7, ет.2, офис 6

декларирам на собствена отговорност, че:

Продукта: Осветително тяло за монтаж на стенз(аплик) с LED лампа 10W IP54 

Производство на OKTAY LIGHTING, Турция

е в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

БДС EN 60598-1 - Ч :. v • - - •
* • '  г .  '

БДС EN 60598-2-2 

БДС EN 55015

По този начин декларирам, че основните изисквания за безопасност, съответстващи на 

, са изп>лнени.

гр.Варна

дата: 02.08.2017г.



. :>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No
1 Уникален идентификационен код ма тила продукт

2  Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява де се идентифицирв строителният 
продукт съгласно изискванията на член 11. парзгрвф 4
3 Пред ви дене употреба или употреби на строителния продукт а съответствие с приложимата хармонизирана 
спецификация, кзкто е предвидено or производителя

4 Име. регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска мерка и адрес за контакт на 
производителя съгпаоно изискваниятв нв член 11. параграф 5
5 Котето е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва 
задачите. посочени в член 12. параграф 2

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

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

F(W No. 0751 извърши ло система описание на задачите на третата страна, посочени а приложение V). и издаде (сертификат за постоянството ма експлоатационните 
показатели, сертификат за съответствие ма производствения контрол в предприятието, протоколи от излитвания/изчиспения, според приложимото).

Хармонизиран стандарт £N13162:2012

8  Декларирани експлоатационни показатели

Съшостюми характеристики Експлоатационни показатели Означения Мерни единаци Декларирани

Реакция ма огън Реакция ма огън RIF Euroctoss A1

Отделяне нз опасни вещества Отделяне нз опасни вещество NPD
Индекс на заукспотлъшане ;• i 0.95

Индекс на въздействие при предаване на звука

Динамична корави на s' MNfrn» 20
Дебелина ф. mm 50

Саиваемост с mm 2
Съпротивление ма 
въздухопрзминзеоив

AF, kPaai'nr' 60

Индекс за  звукоизолация на въздуха Съпротивление на 
зъздухопреминзваие

AF, XPas/m* 60

Продължително тсрене с пламък Продължително горене с пламък NPD
Т оляинно съпротивление Ra m*K/W see below fable

Топлопрсоодност *0 w m K 0,038
Дебелина Ф. mm 30-200
Клас Дебелина Т Class T5

Водслоглъщане
Водопоглъщане при кратковременно Wp kg/m* <1
Волопогпъщане при продължително W * kpiTn* <3

Преминаване на еодна ласа Предаване на водна пара р 1

Якост на натиск
Напрежение на натиск или Якосг на C S kPa 30
Концентриран товар F, N NPD

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

Реакция на сгъм RtF Eurcdass A1

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

Топлинно съпротивление R • m’X/W зее below table
Топ л опрооодн ост X w/m к 0.036
Дълготрайни характеристики- d mm 30-200

Якост на опън 1 Якост на огъзаче йкост ма опън перпендикулярно ма TR •kPa 10
Дълготрайност на якостта на наiиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаваме

Пълзене при натоварване на натиск ХС1.Х1 mm NPD

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

Дебелинв 20 40 50 60 70 83 93 too n o T20 130 140 15C 160 180] 200
R (m' KAV) 0.83 1.10 1.35 1.65 1.90 2,20 2,50 2.75 3.1» 3,00 3,60 3,05 4.15 4,40 5.C0I 5.55

GR-2146-001

FIBRANgeO EP-ETICS 

БР-ETICS

Themna: insolation for build ngs (Th!B) 

FlBRAN S  A. 56410, ThessatonlkJ. Greece 

not relevam 

AVCP-System  1 

FIW  No 0751

Име Stella Chadiarakou

Длъжност R8D  - Cuality Assurance Manager

Място Thessaloniki

Дата 01/06/2014

Подпис



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No
1 Уникален идентификационен код не типа продукт

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

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт .«а 
производителя съгласно изискпамият» на член 11. параграф 5
5 Когото о приложимо, има и адрес за контакт на упълномощения предстаиитеп, чието пълномощие включел 
задачите, посочени 8 член 12, параграф 2

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

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

FIW No. 0751 извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени а приложение V). и издаде (сертификат за постоянството иа експлоатационните 
показатели, сертификат зз  съответствие на производствения контрол е предприятието, протоколи от излитва-илизчиспения. според приложимото).

Хармонизиран стандарт £N 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели ______________

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Означения Мерни единици Декларирани
Реакция на огън Реакция на огън RtF Euroclass A1
Отделяне на опасни вещества Отделяно на опасни вещества NPO
Индексна звукопоглъщяне Звукопоглъщащ 1

Индекс на въздействие при предавана на звука

Динамична корзвича S' MN/m* NPO
Дебелина <4. mm NPO

Свивземсст с mm NPO
Съпротивление на 
аъздухолремтнаоанв

AF, kPe.a/m* 10

Индекс за  звукоизолация на въздуха Съпротивление на 
възлухогроминапане

AF, kPa.s/m1 10

Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPO

Топлинно съпротивление

Топлинно съпротивление Ro m*K/W sen be)aw table

Т оплопроводмост ^0 W/mK 0,034

Дебелина <к mm 40-260
Клас Дебелина Т C a ss T4

Вололсгльщане
Водопоглъщане при кратковременно w P kg/m* <1

Водогкхпъщане при продължително k0/m* <3

Преминаване на водна пара Предаваме на водна пара Р 1

Якост на натиск
Напрежение иа натиск или Якост на c s kPa NPO
Концентриран товар F, N. NPO

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

Реакция на огън RtF Euroctess A1

Дълготрайност на топлинната устойчипост при 
топлина, атмосферни влияния. Стамене/ 
разрушаване

Топлинно съпротивление R m1 K/W see below table
Топлопроводност X WiVrr K - 0.034
Дълготрайни характеристики d mm 40-200

Якост i«  опън / Якост на сгъване Якост на опън перпендикулярно на TR kPa ‘ NPO
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене /разрушаване

Пълзене при натоварващ ма натиск Xct. Xt mrn NPD

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

днОвгмне 20 30 40 sc 60 70 80 ас 1001 110 120 130 140 150 160 180— ш
R (m' KWi 1.15 1.45 1,75 2.05 2,35 2,50 2.901 3.20 З.И 3.80 4,10 4.40 4.70—322 5.851

QR-2001-001
FIBRANgeo В-030 

В-030

Thermal insulation for buildings I.ThlB) 

FIBRAN S A  56410. Thessaloniki, Greece 

no< relevant 

AVC P- System 1 

FIW No. 0751

Има SiePa Chadiorakou

\
f\ v

Длъжност R&D - Quality Assurance Manager

Място Thessaloniki

Дата 01/07/2013

Подпис



OpraxuM

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт

DEKO PROFESSIONAL® СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАНА МАЗИЛКА 
С ДРАСКАНА СТРУКТУРА D1.5

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

Тип на продукта, дата на производство и партиден номер па опаковката

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

Готова за употреба мазилка за защита и декорация на вътрешни и външни
повърхности.

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

“ОРГАХИМ” АД 
7000 Русе,

бул. “Трети март” 21
Тел. +359/82/ 886222, Факс: +359/82/ 886221 

, info@orgachim.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, 
чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, паршраф 2

Не е приложимо

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

Система за оценяване на съответствието: 4 
Реакция на огън - система за оценяване на съответствието: 3

mailto:info@orgachim.bg


Оргахим
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 

продукт, обхванат от хармонизиран стандарт
Deko Professional® СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАНА МАЗИЛКА С 
ДРАСКАНА СТРУКТУРА D1.5 отговаря на хармонизиран стандарт БДС' 
EN 15824:2009. Произведена е в условията на въведена и поддържана система 
за производствен контрол съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 
18001:2007, сертифицирана в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT. 
Сертификати per. № 44 100 134345, 44 104 134345 и 44 116 134345 (валидни от
08.05.2016 до 14.09.2018).
Продуктът с изпитан за класифициране според реакция на огън в Център за 
Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД - Стара Загора според БДС EN 
13501- 1:2007+А1:2009 и в зависимост от поведението е класифициран в клас А2 
sldO.
Deko Professional® СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАНА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА 
СТРУКТУРА D1.5 БЯЛА - класификационен протокол № 1871-CPR-RtF-128. 
Deko Professional® СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАНА МАЗИЛКА С ДРАСКАНА 
СТРУКТУРА D1.5 БЕЗЦВЕТНА - класификационен протокол № 1871-CPR■ 
RtF-129.
Техническа спецификация на продукта: ТС-ОРГ-0257.

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

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

№ СЪЩЕСТВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРМОНИЗИРАНА 
. ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

1
Коефициент на 

пренасяне на водни пари БДС EN 15824:2009 Клас V2

2 Абсорбция на вода БДС EN 15824:2009 Клас W2

3 Адхезия БДС EN 15824:2009 > 0,3 МРа
N

4 Дълготрайност БДС EN 15824:2009 NPD



> Оргахим
_

5 Т оплопроводност БДС EN 15824:2009

Външно приложение: 
X = 0,50 W/(m.K) 

Вътрешно приложение: 
X = 0,40 W/(m.K)

6 Реакция на огън БДС EN 15824:2009 
БДС EN 13501-1:2007+А1 Евроклас А2 s i сЮ

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 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 т.4

03.05.2016 
Гр. Русе

"Оргахим“ АД, гр. Русе 7(ХЯ),

/1 I I



Оргахим
Приложение № 1 

към чл. 4, ал. 1, т. 2

Декларация за характеристиките на строителен продукт
№0004 / 2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Deko Professional® СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАН ГРУНД
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:

Техническа спецификация на продукта 
ТС-ОРГ-0270

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Грундът е предназначен за грундиране, преди полагане на Deko Professional® 
силикат модифицирани мазилки. 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. Грундът намалява и уеднаквява водопоглъщането на 
основата и подобрява сцеплението между основата и мазилката.
Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес 
за контакт на производителя и място на производство:

“ОРГАХИМ” АД 
гр. Русе, .

- бул. “Трети март” 21 
Тел. +359/82/ 886222, Факс: +359/82/ 886221 

info@orgachim.bg

Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)

Не е приложимо
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 

(когато е приложимо):

4.

5.

Не е приложимо

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчислсния (в зависимост от
приложимото)

О ргахим " АД , гр. Р усе^ бул. “ Трети м арт" 21. тел.:

mailto:info@orgachim.bg


Оргахим
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД на
изчисление/изпитване/определяне

Хомогенна 
тиксотропна маса Външен вид Визуално ‘

По еталон Цвят Спектрофотомстрично

Min 66 % Съдържание на нелетливи 
вещества БДCEN ISO 3251:2008

6000 - 8000 mPa.s Вискозитет БДС EN ISO 2555:2003

Max 30 g/L Съдържание на летливи 
органични вещества (VOC) БДС EN ISO 11890-1:2008

1,66 ± 0,05 kg/L Плътност при 23°С БДС EN ISO 2811-1:2011

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания 
съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на 
всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на 
декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т. 7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

03.05.2016 
Гр. Русе

/*!

"Органи м” АД. гр. Русе. бул, "Трети Март" 21, тел.: +359 82 886 222: факс: +359 82 888 288; email; lnfo@orgacWm.bg; ww^.wgachim.:

mailto:lnfo@orgacWm.bg


Оргахим$

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение ГИ на Регламент (ЕС) N0: 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт;
Deko Professional® Universal Лепилнаи шпакловъчиа смее с фибри за EPS и XPS 

EN 13494, БДС EN 1015 /1-19/, EN 1745, EN 998-1, Клас CS IV W2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4;

Номер на партидата: виж опаковката

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

Лепилно-шпакловъчен състав иа циментова основа за топлоизолационни
плоскости

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

„АВАЛОН ИНДЪСТРИ“ АД 
гр. Русе, кв. Чародейка, уд. “Шипка” J4s 108

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

„ОРГАХИМ” АД 
гр. Русе, бул. „ Грети март” № 21

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

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 
обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Цотифициран орган за 
оценяване на съответствието на строителни продукти на Научио-изследоватслски 
институт по строителни материали -  НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер 
NB 1950, извърти изпитване па типа по система 3 и издаде протокол от изпитване 
№ 789/04.07.2014 год.

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

Неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели







ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата Ангел Панов

(трите имена)

в качеството си на управител в/на Панов ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 103785856. със седалище и 

адрес на управление гр. Варна, бул.: „Ян Хунияди” № 31 ,  офис 306

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

изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по ’’Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”, на 

територията на Столична община, район „Слатина”, по обособена позиция: № 1 - 

Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 

София, район „Слатина” , ул. „Хубавка” № 5.

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената 

поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите 

спецификации.

Обекта па поръчката е сграда с административен адрес: 

гр. София, район „Слатина” , ул. „Хубавка” № 5

Програмата е насочена към изпълнение на обновяване за енергийната ефективност в 

х-\ многофамилни жилищни сгради. * •

Допустимите дейности за финансиране от Националната програма са:

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които 

са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

• обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 

освежаване на стълбищна клетка и др.);

• изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за

сградата в обследването за енергийна ефективност:

S  По външните сградни ограж дащ и елементи: 

о подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

о топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).



S  По системите за поддърж ане на микроклимата:

о основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни 

стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база 

при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

о изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за 

енергийните потребности на сградата;

о ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и 

вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

о реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява 

индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

о ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на 

енергоспестяващо осветление в общите части;

о инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при 

локални източници, собственост на ССО;

о инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в 

общите части на жилищната сграда;

о газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска 

газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

о  мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

S  Съпътстващи строителни и м онт аж ни  работ и, свързани с изпълнението на

меркит е за  енергийна ефективност и съот вет нот о възстановяване на общ ит е части на 

сградат а в резулт ат  на изпълнените мерки с  енергоспестяващ  ефект. Съпътстващите 

строителни и м онт аж ни  работ и са свързани единствено с  възстановяването на  

първоначалното състояние, наруш ено в резулт ат  на  обновяванет о на  общ ит е части и на  

подмянат а на дограма в самостоятелния обект.

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от 

енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С" в 

съответствие с Наредба №  7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

В настоящата обществена поръчка, подлежащи на проектиране и изпълнение са 

строителни, монтажни и ремонтни работи предписани в изготвения доклад с резулатати от 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 

ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, технически паспорт и изготвеното обследване за енергийна ефективност.
j ' /

Предвижда се проектиране и изпълнение на покривни и хидроизолационни работи.



изолационни строителни работи, работи по електрическата инсталация, довършителни 

строителни работи като полагане на мазилка, боядисване, монтаж на дограма и други 

завършващи елементи, подробно описани в Техническата спецификация.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Сградата има един вход към жилищната част от изток, който е към ул. Хубавка. Към ул. Хубавка 

се намира и входа към детската занималия намираща се в партера на сградата.

Жилищната сграда се състои от партер, четири жилищни етажа, подпокривно пространство и 

един подземен етаж. Подземната част се състои от 15 мазета и общо помещение. Партерът се 

състои от пет гаража, детска занималия, стълбищна клетка и входно пространство от запад. 

Съгласно предоставената архитектурна документация от разпределенията на първии четвърти 

етаж са идентични и се състоят от по три апартамента и стълбищна клетка, а на втори и трети 

жилищни етажи също са еднакви и се състоят отново от по три апартамента. За сградата има 

направени екзикутиви за разпределенията на кота +8.15, +10.90,+13.65 и +16.35.

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Стените са 

изпълнени от керамични тухли. Фасадното декоративно оформление с едра пръскана мазилка. 

Някои от балконите са усвоени. Покривната конструкция е стоманобетонна плоча по наклона, 

хидроизолация и керамични керемиди върху дървена скара до кота +19.10, а нагоре е с 

дървена конструкция, ' хидроизолация и керамични . керемиди върху дървена скара. 

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група ден и нощ са 

изпълнени предимно от масивен паркет или дюшеме, ламинат, а на санитарните възли и на 

антрета от керамични плочки.

Сградата е въведена в експлоатация през 27.02.1997г

Мерки свързани с повишаване енергийната ефективност за постигане на енергиен клас с на

сградата

Мярка за енергоспестяване N o l: Топлинно изолиране на външните стени

1. Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са четири типа. Основно те се състоят от тухлена зидария от 

решетъчни тухли с 6= 25 cm и стоманобетонови елементи. Парапетитте на остъклените 

балкони и лоджии са изпълнени с решетъчни тухли с 6= 12 cm. Няма поставени 

топлоизолационни системи по фасадните стени на сградата.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=l,€ 

W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W /m 2K.
3



2. Описание на мярката

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 6= 8 cm и с коеф. на 

топлопроводност А<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по всички 

фасадни стени. По плътната част на парапетите на откритите балкони и лоджии се полага 

същата топлоизолационна система, както по фасадните стени с цел постигане на естетичен 

завършек на фасадното оформление на сградата.

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, 6= 8 cm и с коеф. на 

топлопроводност А£0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка) по фасадни стени 

на неотопляем сутерен -  цокъл на сградата.

Предвижда се демонтаж на каменната облицовка по партера на фасада изток.

Доставка и монтаж на шапки на балконски парапети от водоустойчив гранитогрес.

Преди цялостното полагане на новата топлоизолация се предвижда изкърпване на 

вароциментовата мазилка по фасади и стрехи (вкл. Очукване, почистване и консолидация 

на основата). Минимално количество дюбели - б до 10 бр./кв.м., в зависимост от дебелината 

и типа на изолационните плоскости и височината на полагане. Дюбелирането се извършва 

върху плътни части - местата с нанесен лепилен материал

Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, вкл. подпрозоречните 

первази, компрометираните мазилки ще се очукат и свалят до основа, а след това 

възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи 

материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Ще 

се спазва изискването към технологията за полагане на топлоизолационни системи с 

нанасяне на лепилния слой чрез задължително рамкиране в допълнение на масово 

разпространения метод на нанасяне на топки. Компенсирането на неравностите по 

фасадата, ще се извършва чрез използване на различни дебелини топлоизолационни 

плоскости.

След завършване на топлоизолацията фасадите ще бъдат измазани с цветна силикатна 

екстериорна мазилка, включително страници на прозорци и врати, стрехи, парапети и дъна 

на тераси съгласно цветен проект.

Да се демонтират всички декоративни и масивни елементи, които надстърчат пре 

равнината на фасадите. ч. ако има такива: сателитни чинии, външни щори, тента-сенни
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и пр. И в последствие обратно да се монтират, ако има разрешение за това от собствениците 

на сградата:

Демонтаж и обратен монтаж с доставка на нови конзоли на външни климатични тела: ббр. 

Демонтаж и обратен монтаж на метални предпазни решетки: 5 броя - по прозорци на партер 

на сградата.

Демонтаж и обратен монтаж на външни ролетни щори: 9 брой 

Сателитна чиния: 2 брой

Климатици: 7 бр., предвидени са нови конзоли, съобразени с дебелината на 

топлоизолацията.

Предвиден е водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по 

фасади, както и цокълен профил, холкер и профил дилатационна фуга 

Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на 

топлоизолацията и отново се монтират тези, които имат разрешение за поставяне в 

новопредвидени кабел канали!

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,36 W /m 2K;

Мярка за енергоспестяване No2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, остъклени с 

двоен стъклопакет

1. Съществуващо положение

Голямата част от дограмата в сградата е подменена с PVC и алуминиева. Останалата дограма 

не е подменяна след строителството на сградата, а само е боядисвана. Оригиналните 

прозорци са дървени двукатни, като повечето са недобре уплътнени и деформирани от 

експлоатацията. Някои от остъкляванията на балконите са със стара дървена дограма. 

Входната врата на е алуминиева.

2. Описание на мярката

Демонтаж на стара дървена и метална дограма по апартаменти и общи части в сградата, 

доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване < 1,70 W/m2K, петкамерна - по 

приложена спецификация (апартаменти, сутерен и общи части).

Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm.

След подмяната на дограмата по апартаменти и в общите части на сградата, коефициентът\| 

на инфилтрация се променя от 0,55 h-1 на 0,50 h-1.
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Предвижда се и доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC, само на 

подменяните прозорци.

За изработване на дограма, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на 

системен профил-вложка за увеличаване на дограмата от /от 2-4см/, след като вземе мерки 

от място-при необходимост.

Мярка за енергоспестяване No3: Топлоизолация на покрив 

1. Съществува що положение

Покривите в сградата представляват четири типа, както следва: първи и втори типове са 

скатни студени покриви с подпокривно пространство (студени), съответно над Ателие № 3 и 

Ателие №2, трети тип: скатен топъл покрив -  наклонени покривни равнини и четвърти тип -  

плоски топли покриви -  тераси.

По първите три типа покриви има поставена топлоизолация, която е решена с вграден след 

стоманобетоновата конструкция 5 с т  стиропор. Като допълнителна топлоизолация е 

оформен въздушен джоб между циментовата замазка и дъсчените обшивки с дебелина 

около 3 cm.

Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=0,67 W /m 2K, който е по-голям 

от референтния за 2015 г. - U=0,24 W/m2K.

Необходимо е да се въведат енергослестяващи мерки за намаляване на загубите през 

скатните покриви на сградата.

2.Описание на мярката

Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини. Демонтаж стари керемиди, 

обшивки от поцинкована ламарина и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и 

други. Наковаване (монтаж) на нови иглолистни гредички 8/10ст върху почистенните 

покривни равнини (през 60ст) за плътно полагане на топлоизолацията, включително 

материал за подмяна на компроментирани съществуващи дървени елементи.

Доставка и свободно полагане върху почистени покривни равнини на XPS, 6= 8 cm и с коеф. 

на топлопроводност А£0,03 W/mK, между надковани иглолистни гредички (8/10ст). 

Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,5 cm. 

Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5Kg/m2-APP материал с 

полиестерени или полиамиден воал. Пароизолация -  доставка и монтаж. Доставка и 

монтаж на керамични керемиди, ключително наковаване летви с уплътнителни шайб

нареждане и подмазване била с варо-циментов разтвор, включително и капаци.



Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета 

(от поцинкована ламарина) ламаринени обшивки, водосточни тръби, както и доставка, и 

монтаж на нови челни дъски.

Всички водосточни тръби трябва да се заустят в отводнителната канализация.

Ремонт и възстановяване на съществуваща мълниезащитна инсталация.

Ще се извърши демонтаж, изработка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина

0. 52мм п о  обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, 

уплътняване и др.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите ще стане U=0,46 W/m2K.

Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на 

енергоспестяващи мерки.

Мярка за енергоспестяване No4: Топлоизолация на пода

1. Съществуващо положение

Подовете в сградата представляват пет типа, както следва: първи и втори типове: под над 

неотопляем сутерен с различни светли височини, а останалите три типа са подове граничещи 

с външен въздух (еркери). Няма поставени топлоизолационни системи по подовете в 

сградата.

Обобщен коефициент на топлопреминаване на подовете е U=l,14 W/m2K, който е по-голям 

от референтния за 2015 г. - U=0,47 W/m2K.

Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите през 

еркерите в сградата.

2.0писание на мярката

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 6= 8 cm и с коеф. на 

топлопроводност А50,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) по еркери и таван на открити балкони и лоджии.

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 5 cm и с коеф. на 

топлопроводност А<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) по тавани на неотопляеми гаражи и стълбищна клетка на партерно ниво.

Ще се положи топлоизолационна система тип XPS, 6= 5 cm и с коеф. на топлопроводност 

\<0,035 W/mK по горния край на плочата на ат. 2, помещение -  балкон към дневна, поради^ 

възможност за топлинен мост. Ще се достави лепило, арм. мрежа, както и мразоустойчиви 

гранитогресни



След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване през подовете ще достигне 11=0,49 W /m 2K.

Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите за физически достъп

1. Предвид извършването на строително -  ремонтните работи при работещ режим на 

сградата, преди започване на строително -  монтажните работи по обекта Изпълнителят ще 

предложи на Възложителя за съвместно обсъждане и приемане План за временна 

организация на движението на потоците на гражданите и работещите групи строители от 

различните специалности, организация на трафика, места за депониране на доставени 

материали, места за депониране на строителни отпадъци, обходни маршрути, места за 

паркиране и др.

2 . Точно изпълнение и спазване на временната организация на движение.

3. Изпълнителят осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за 

изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на 

обществената поръчка.

4. В подготвителния етап от започване на строително - монтажните работи Ипълнителят 

ще уведоми Общината, живущите и работещите в района за започващото строителство, както 

и при всеки случай на работа в почивни и/или празнични дни.

5. Изпълнителят взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него 

по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи 

пълна отговорност.

6. Изпълнителят поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните 

нужди в нормални условия за движение.

7. Всички СМР ще бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа

до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на Възложителя или на 

трети лица.

8. Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, на каквито и да 

било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите 

мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно 

изискванията на нормативните актове.
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ю . Складирането на необходимите материали ще става на определени за целта 

площадки, така че да не затрудняват местното население.

1 1 . Строително - монтажните работи ще се извършват в рамките на строителната 

площадка. В този случай ще има вероятно пресичане на потоците на работещите в сградата с 

работещите специалисти.

1 2 . Предвижда се да се поставят предпазни оградни мрежи, монтирани със 

застъпване, ограничителни ленти и указателни табели, знаци и др., където и ако е 

необходимо, съгласно Националното Законодателство.

13. Ще се изпълнят необходимите обезопасителни ограждения и сигнализации на 

конфликтните зони -  парапети, предупредителни ленти, предупредителни знаци и табели с 

цел да се избегне максимално пресичането на потоците на гражданите с работещите 

специалисти.

14. Изпълнителят поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на 

възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.

15. Изпълнителят осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото 

осветление и охрана на строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за 

състоянието му и за съответните наличности.

План за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение

на смр

• Организационна схема

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.

Всички заповеди и разпореждания ще се документирате факсово съобщение или Е mail 

и се вписват в Заповедната книга на обекта.

При констатиране на некачествени работи Възложителя информира Техническия

ръководител и Ръководител екип , като дава срок за отстраняването им.
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Целият процес ще се ръководи от Ръководител екип, който ще ръководи техническите 

ръководители по отделните части, снабдяването с материали, ще следи за спазване на 

изискванията по ЗБУТ и качество.

Той ще ръководи и комуникацията с Общината и представителите на Възложителя. Под 

негов контрол ще бъдат и финансовите взаимоотношения за извършеното строителство.

Ръководителят екип ще осъществява и координацията на дейностите и 

взаимодействието с различните участници в строителния процес -  представителите на 

Възложителя и държавните инстанции, Проектантите по различните части на работния проект, 

Строителния надзор, представители на снабдителни дружества /"Електроразпределение", 

„ВиК" и др./, ръководния персонал и експертите, ангажирани за изпълнение на поръчката, 

Подизпълнителите /ако има такива/ и др.

• Организация на изпълнение

Съвместно с Възложителя ще обсъдим Плана за изпълнение и създаване фронт за 

работа.

С Ръководството на Възложителя ще обсъдим и Плана по охрана и безопасност по 

време на самото изпълнение на строителството, местата на депониране строителните 

отпадъци, складиране на метални и стъклени отпадъци.

Ние възнамеряваме да ползваме складова база 8 обсега на самия обект. Смятаме 

работната ръка да се извозва всеки ден със собствен транспорт.

На обекта ще се извършва инструктаж на служителите и работниците по охрана на 

труда, като с табели ще се фиксират опасните места, зоните за движение на служители и 

работници, местата за депониране на отпадък.

При необходимост ще обсъдим въпроса за наемане на общи работници на трудов 

договор за извършване на товаро-разтоварни дейности, събиране и извозване на строителни 

отпадъци, почистване на района на обекта, обща и помощна дейност др.

Що се отнася до начина на изпълнение на отделните видове работи, те няма да бъдат 

по-различни от описаните в "ПИ ПСМ Р" методи и начини на изпълнение с тази разлика, че ще 

използваме и допълнителните инструкции, дадени ни от производителите и доставчиците на 

материалите.

Методът на работа, който ще се приложи при изпълнението на строителните дейности е 

последователно -  паралелния -  комбинирано изпълнение,



r
Така описаните по-горе видове работи определят и техническите решения, сроковете 

за изпълнение, ползването на специална механизация и др.

Работната ръка и механизация, с която разполагаме ще ни позволи да работим при 

строга организация на обекта. Фирмата разполага с достатъчно ресурси за изпълнение на 

поръчката качествено и в срок. Възможна и е работа на удължен работен ден или на смени, 

ако това се наложи за изпълнение на предвидените графици.

Работниците ще се транспортират ежедневно до обекта със собствен транспорт на 

Фирмата, те ще са снабдени с микробус за транспортиране, както и с една товарна кола, която 

ще обслужва обекта.

Дограмите и стъклопакетите ще се придвижват със специализиран транспорт до обекта.

Основното зареждане с материали ще става от складовете на фирми-поизводители и 

доставчици.

Замазки /при необходимост/ ще се нанасят машинно, като за целта ще използваме 

машини, с които разполагаме. За целта разполагаме с обучени екипи за работа с такива 

машини.

Фирмата ни е сертифицирана по ISO 9001:2015 и материалите, които ще ползваме ще 

бъдат закупени от одобрени доставчици и производители, ще са придружени с необходимите 

сертификати и документи, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМ С № 325 от 6 декември 

2006 г.

Организационна структура и взаимосвързаност

Ние предлагаме следната организационна структура при изпълнение на строително 

монтажните работи, в която са показани основните длъжности и звена и тяхната 

взаимосвързаност и координация при определяне на задачите, изпълнение на строително -  

монтажните работи, последващия контрол и отчитане на дейностите

II



Така предложената схема създава известна мобилност при изпълнение на задачата, 

показва ясно взаимосвързността на ръководния и и зпълнителския състав и осигурява 

необходимия контрол по качеството на извършващите се строително-монтажни работи. 

Технически и трудови ресурси ресурси за изпълнение на поръчката

Изпълнението на строително -  монтажните работи ще се следи непрекъснато от 

техническите ръководители и Ръководителя на екипа и при необходимост ще се оптимизират 

доставките на материали, наличната техника и инструментариум, както и наличната работна 

ръка.

При изпълнението на строително -  монтажните работи на обекта ще се спазват 

стриктно правилата и изискванията за технологична последователност и качествено 

изпълнение съгласно ПИПСМР.

Ако има нужда от специализирана механизация за изпълнението на някои дейности 

същата ще бъде наета.

Координация на дейностите на строителната площадка
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При изготвяне на работният план за изпълнение на поръчката сме се съобразили със 

спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи 

климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и спазване крайния 

срок за окончателното завършване.

При изискване от Възложителя ще преработим Работният план, като се съобразим с 

всички негови указания.

Фирмата се задължаваме да присъстваме на всички координационни срещи на 

площадката на обекта , на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса 

на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на Договора за изпълнение на 

обществената поръчка. За проведените срещи и направените обсъждания ще съставяме 

протоколи.

Фирмата се задължава да използва лицата, посочени в Списък на експертите от екипа, 

които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката -  представена в процедурата, въз 

основа на която е избран за Изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

Гарантираме , че по което и да е време ще разполагаме с компетентно отговорно лице 

на строителната площадка или строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции 

и/или заповеди, дадени от Консултанта във връзка с СМР по Договора за строителство, ще 

бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от нас .

Задължаваме се да спазваме всички предписания, заповеди и инструкции на 

Консултанта, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа съобразно 

проектната документация, техническите спецификации, изискванията по договора и 

законовите разпоредби, вкл., но не само до: 

законосъобразното започване на строежа;

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на строежа; 

недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на строежа; 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект Изпълнителят ще съгласува 

тези промени с проектантите, извършващи авторски надзор;

да уведомява Възложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор за извършените 

СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат 

установени по-късно; '
/ у  / /

преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки,



елементи на обзавеждането, осветителни тела и др.) Изпълнителят ще представя мостри и 

след писмено предварително разрешение от Възложителя ще бъдат влагани в обекта и др.

При изпълнение на своите задължения като Изпълнител Фирмата ще: 

координира организацията си и съгласува всички налагащи се промени в Технологично- 

строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с Възложителя и Консултанта; 

предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи; 

започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

поддържа строителната площадка, свързана със строителните нужди в нормални условия за 

движение;

няма да изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно техническите 

спецификации;

поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга 

документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с 

изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно 

идентифициране и проверка;

поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, 

които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във 

фактурите на Изпълнителят са надлежно възникнали при изпълнението на дейностите от 

обществената поръчка;

съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както и съхранява и 

запазва поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия 

договор документи, информация или други материали;

при проверки на място от страна на Възложителя се задължаваме да осигурим присъствието 

на наш представител, както и да осигуряваме: достъп до помещения, преглед на документи, 

свързани с изпълнението на възложените дейности;

изпълняваме мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

следим и докладваме за нередности при изпълнението на договора;

информираме Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за\ 

предприетите мерки за тяхното решаване;

поддържаме пълна документация относно извършването на възложената работа и

/  /съхраняваме тази документация;/ /  14



ще спазваме приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и 

служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

при евентуално временно преустановяване работата на строежа за периода на временното 

преустановяване ще предпазим, съхраним и обезопасим изпълнените СМР срещу разваляне, 

повреждане или унищожаване;

ще изпълняваме строежа в съответствие с договора, проектната документация, техническите 

спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните 

актове, регулиращи съответната дейност.

Възможно е и дислоциране на трудови и технически ресурси от едно на друго място в 

рамките на строителната площадка с цел по - пълно обезпечаване на изпълнението на 

дейнотите. Конфигурацията на обекта предполага идеална възможност за едновременно 

изпълнение на строително -  ремонтните задачи на различни места в рамките на строителната 

площадка.

Някои от основните методи, по които ще се изпълнява контрола на СМР и ще осигурят 

мерки за предоляване на възможните рискове на обекта като цяло ще бъдат следните:

- Извършване на постоянен контрол по спазването на графика за изпълнение на СМР и 

актуализирането му при необходимост, съобразно възможностите при спазване на 

технологичната и организационната последователност.

- Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация), за да не се 

допусне времевото изоставане.

- Осигуряване на заместник на ръководителя на обекта , който да бъде запознат в 

детайли с работата и при необходимост да може да окаже помощ.

- Завишен контрол при осигуряване на отводняването на обекта във всеки един момент 

от изпълняване на строителството с оглед недопускане на проблеми при евентуални обилни 

валежи от д ъ ж д .

- Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с 

гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР при стриктен

- При аварийни ситуации ще се приложи разработения План за действие при авариини 

ситуации (ПДАС) в съответствие с чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на

контрол на знаците от временната организация на движение на обекта. \

труд. В ПДАС са пр in мероприятията, средствата и начините за действия, които ще се
15



провеждат за предотвратяване и ликвидиране аварийни ситуации и аварии, при изпълнение 

на производствената дейност на групата на строежа.

В случая има идеална възможност да се спазят технологичните изисквания, като се 

дислоцират хора от едно на другото място на обекта. Обосновано е и едновременното 

изпълнение на някои дейности по места.

Предвиждаме преди започване на работа по съответните места /както сме посочили в 

техническата документация/ да разработим и предложим за одобрение от Възложителя План 

за организация на движението и оповестяването му с цел ограничаване на неудобствата за 

гражданите.

Балансът по разпределение на работната сила, доставката на материалите, както и 

финансирането ще се ръководят от Ръководител проект. Той е лицето, което ще извършва 

корекции на Графика, ако се налага с цел излизане от критичните точки. За да има по- 

ефективно изпълнение на отделните дейности ще се обърне особено внимание на 

навременното снабдяване с материали и необходимата механизация, които ще се планират 

поне три дни предварително.

Тъй като по време на работа са възможни изненади, то на всеки 5 дни ще се отчита 

„Прогрес рапорта", който ще се докладва в оперативен порядък от Техн. Ръководител по 

съответните части, след което при необходимост ще се прави баланс на работната сила, 

механизация и доставка на материали за всяка следваща седмица и при нужда, ще се правят 

корекции.

Тук е необходимо и да отбележим по-високата производителност на съвременните 

специализирани машини, с които разполагаме. Въз основа на това е безспорно възможно 

изпълнението на някои видове работи с по-голяма степен на механизация за по-кратки 

срокове.

По-горе за всеки вид работа са посочени необходимите ресурси -  технически, експерти 

и ръководен персонал и работници по видове специалности -  изпълнителски персонал.

В този срок е предвидено и време за неблагоприятни атмосферни условия, за изготвяне 

на екзекутивна документация, отстраняване на евентуални забележки и съставяне и 

подписване на Приемо -  предавателен протокол.

Ръководителят на проекта е лицето, което ще извършва съгласувателни действия с 

представителите на Възложителя и всички необходими инстанции. Той ще следи за

хронологичния р« лнение на поръчката.

16



За всички видове работи ще се спазва изискващата се технологична последователност. 

Техническите Ръководители на място ще контролират хронологията и технологичните 

изисквания за изпълнение на поръчката.

Целият процес ще се ръководи от Ръководител екип, който ще ръководи техническите 

ръководители по отделните части, снабдяването с материали, ще следи за спазване на 

изискванията по ЗБУТ и качество, както и ще разпределя техническите и трудови ресурси и 

при необходимост ще подсигурява взаимозаменяемост с цел обезпечаване на необходимите 

специалисти на всяко място от строителната площадка във всеки един момент.

Възможна е взаимна заменяемост на съответните експерти и работници -  

специалисти по време и място, тъй като те ще са на постоянно разположение на фирмата на 

обекта. Някои от работниците ни имат повече от една специалност, което осигурява 

обезпечаване на обекта по всяко време и място.

Ние възнамеряваме по време на строителството да се използват специализирани 

бригади работници с необходимата правоспособност и умения в посочените в таблиците, като 

в процеса на работата по преценка на Ръководителя екип и в зависимост от фронта за работа 

ще може да се усилват или намаляват дадени звена с цел да се спази крайния срок.

През цялото време за обекта ще има на разположение бордови автомобил /за 

извършване на необходимите доставки на материали и/или извозване на строителни 

отпадъци, на излишни материали или оборудване и др./, лека механизация, инструменти и 

оборудване за обезпечаване качественото и в срок изпълнение на строително -  ремонтните 

работи. г ■ ' ... •

Координация на дейностите на строителната площадка

При изготвяне на работният план за изпълнение на поръчката сме се съобразили със 

спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи 

климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и спазване крайния 

срок за окончателното завършване.

При изискване от Възложителя ще преработим Работният план, като се съобразим с 

всички негови указания.

Фирмата се задължаваме да присъстваме на всички координационни срещи на 

площадката на обекта , на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса 

на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на Договора за изпълнение на 

обществената пор роведените срещи и направените обсъждания ще съставяме \

протоколи.
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Фирмата се задължава да използва лицата, посочени в Списък на експертите от екипа, 

които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката -  представена в процедурата, въз

основа на която е избран за Изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

Гарантираме , че по което и да е време ще разполагаме с компетентно отговорно лице 

на строителната площадка или строежа, така че какяито и да га предписания, инструкции 

и/или заповеди, дадени от Консултанта във връзка с СМР по Договора за строителство, ще 

бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от нас .

Задължаваме се да спазваме всички предписания, заповеди и инструкции на 

Консултанта, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа съобразно 

проектната документация, техническите спецификации, изискванията по договора и 

законовите разпоредби, вкл., но не само до:

• законосъобразното започване на строежа;

• пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

• изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на строежа;

• недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на строежа;

• годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

• при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект Изпълнителят ще съгласува 

тези промени с проектантите, извършващи авторски надзор;

• да уведомява Възложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор за извършените 

СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат 

установени по-късно;

• преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, 

елементи на обзавеждането, осветителни тела и др.) Изпълнителят ще представя мостри и 

след писмено предварително разрешение от Възложителя ще бъдат влагани в обекта и др.

• координира организацията си и съгласува всички налагащи се промени в Технологично- 

строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с Възложителя и Консултанта;

• предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

• започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените

предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

• поддържа строителната площадка, свързана със строителните нужди в нормални условия за 

движение;

• няма да изпълнява зито съществуват ограничения за изпълнението им през зимния

При изпълнение на своите задължения като Изпълнител Фирмата ще:



сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно техническите 

спецификации;

поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга 

документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с 

изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно 

идентифициране и проверка;

поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, 

които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във 

фактурите на Изпълнителят са надлежно възникнали при изпълнението на дейностите от 

обществената поръчка;

съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както и съхранява и 

запазва поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия 

договор документи, информация или други материали;

при проверки на място от страна на Възложителя се задължаваме да осигурим присъствието 

на наш представител, както и да осигуряваме: достъп до помещения, преглед на документи, 

свързани с изпълнението на възложените дейности;

изпълняваме мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

следим и докладваме за нередности при изпълнението на договора;

информираме Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за 

предприетите мерки за тяхното решаване;

поддържаме пълна документация относно извършването на възложената работа и 

съхраняваме тази документация;- •

ще спазваме приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и 

служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

при евентуално временно преустановяване работата на строежа за периода на временното 

преустановяване ще предпазим, съхраним и обезопасим изпълнените СМР срещу разваляне, 

повреждане или унищожаване;

ще изпълняваме строежа в съответствие с договора, проектната документация, техническите 

спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните

актове, регулиращи съответната дейност.

Възможно е и дислойиране на трудови и технически ресурси от едно на друго място в

рамките на строителната площадка с цел по - пълно обезпечаване на изпълнението на



дейнотите. Конфигурацията на обекта предполага идеална възможност за едновременно 

изпълнение на строително -  ремонтните задачи на различни места в рамките на строителната 

площадка.

Някои от основните методи, по които ще се изпълнява контрола на СМР и ще осигурят 

мерки за предоляване на възможните рискове на обекта като цяло ще бъдат следните:

- Извършване на постоянен контрол по спазването на графика за изпълнение на СМР и 

актуализирането му при необходимост, съобразно възможностите при спазване на 

технологичната и организационната последователност.

- Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация), за да не се 

допусне времевото изоставане.

- Осигуряване на заместник на ръководителя на обекта , който да бъде запознат в 

детайли с работата и при необходимост да може да окаже помощ.

- Завишен контрол при осигуряване на отводняването на обекта във всеки един момент 

от изпълняване на строителството с оглед недопускане на проблеми при евентуални обилни 

валежи от д ъ ж д .

- Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с 

гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР при стриктен 

контрол на знаците от временната организация на движение на обекта.

- При аварийни ситуации ще се приложи разработения План за действие при авариини 

ситуации (ПДАС) в съответствие с чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд. В ПДАС са предвидени мероприятията, средствата и начините за действия, които ще се 

провеждат за предотвратяване и ликвидиране аварийни ситуации и аварии, при изпълнение 

на производствената дейност на групата на строежа.

В случая има идеална възможност да се спазят технологичните изисквания, като се 

дислоцират хора от едно на другото място на обекта. Обосновано е и едновременното 

изпълнение на някои дейности по места.

Предвиждаме преди започване на работа по съответните места /както сме посочили в

техническата документация/ да разработим и предложим за одобрение от Възложителя План 

за организация на движението и оповестяването му с цел ограничаване на неудобствата за 

гражданите.

Балансът по разпределение на работната сила, доставката на материалите, както и

финансирането и\е се ръководят от Ръководител проект. Той е лицето, което ще извършва
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корекции на Графика, ако се налага с цел излизане от критичните точки. За да има по- 

ефективно изпълнение на отделните дейности ще се обърне особено внимание на 

навременното снабдяване с материали и необходимата механизация, които ще се планират 

поне три дни предварително.

Тъй като по време на работа са възможни изненади, то на всеки 5 дни ще се отчита 

„Прогрес рапорта", който ще се докладва в оперативен порядък от Техн. Ръководител по 

съответните части, след което при необходимост ще се прави баланс на работната сила, 

механизация и доставка на материали за всяка следваща седмица и при нужда, ще се правят 

корекции.

Тук е необходимо и да отбележим по-високата производителност на съвременните 

специализирани машини, с които разполагаме. Въз основа на това е безспорно възможно 

изпълнението на някои видове работи с по-голяма степен на механизация за по-кратки 

срокове.

По-горе за всеки вид работа са посочени необходимите ресурси -  технически, експерти 

и ръководен персонал и работници по видове специалности -  изпълнителски персонал.

В този срок е предвидено и време за неблагоприятни атмосферни условия, за изготвяне 

на екзекутивна документация, отстраняване на евентуални забележки и съставяне и 

подписване на П рием о- предавателен протокол.

Ръководителят на проекта е лицето, което ще извършва съгласувателни действия с 

представителите на Възложителя и всички необходими инстанции. Той ще следи за 

хронологичния ред при изпълнение на поръчката.

За всички видове работи ще се спазва изискващата се технологична последователност. 

Техническите Ръководители на място ще контролират хронологията и технологичните 

изисквания за изпълнение на поръчката.

Целият процес ще се ръководи от Ръководител екип, който ще ръководи техническите 

ръководители по отделните части, снабдяването с материали, ще следи за спазване на 

изискванията по ЗБУТ и качество, както и ще разпределя техническите и трудови ресурси и 

при необходимост ще подсигурява взаимозаменяемост с цел обезпечаване на необходимите 

специалисти на всяко място от строителната площадка във всеки един момент.

Възможна е взаимна заменяемост на съответните експерти и работници -  

специалисти по време и място, тъй като те ще са на постоянно разположение на ф|

обекта. Някои от f "  тниците ни имат повече от една специалност, което 

обезпечаване на обе по всяко време и място.
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Ние възнамеряваме по време на строителството да се използват специализирани 

бригади работници с необходимата правоспособност и умения в посочените в таблиците, като 

в процеса на работата по преценка на Ръководителя екип и в зависимост от фронта за работа 

ще може да се усилват или намаляват дадени звена с цел да се спази крайния срок.

През цялото време за обекта ще има на разположение бордови автомобил /за 

извършване на необходимите доставки на материали и/или извозване на строителни 

отпадъци, на излишни материали или оборудване и др./, лека механизация, инструменти и 

оборудване за обезпечаване качественото и в срок изпълнение на строително -  ремонтните 

работи.

При изпълнение на своите задължения като Изпълнител фирмата ще:

• съгласува всички налагащи се промени в Технологично-строителната си програма по 

време на изпълнение на Строежа с Възложителя и Консултанта;

• предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

• започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

• поддържа строителната площадка, свързана със строителните нужди в нормални условия за 

движение;

• влага в строежа строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи 

на нормативните изисквания, стандарти и условията на проектната документация, притежават 

и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на 

продуктите и са одобрени от Консултанта;

• няма да изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно техническите 

спецификации;

• носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

строителството няма да ни освобождава от тази отговорност;

• поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга 

документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с 

изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно 

идентифициране и проверка;

• поддържа пълни, точ и систематични записи по отношение на извършваните дейности.
//  /  /  /

които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във
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фактурите на Изпълнителя са надлежно възникнали при изпълнението на дейностите от 

обществената поръчка;

• съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както и съхраняваме и 

запазим поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия 

договор документи, информация или други материали;

• при проверки на място от страна на Възложителя, Консултанта, представители на държавни 

органи и институции се задължаваме да осигурим присъствието на наш представител, както и 

да осигуряваме: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности;

• изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

• следим и докладваме за нередности при изпълнението на договора;

• информираме Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за 

предприетите мерки за тяхното решаване;

• поддържаме пълна документация относно извършването на възложената работа и ще 

съхраняваме тази документация;

• спазваме приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и 

служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

• отговаряме за вреди от трудова злополука, претърпяна от служител при и по повод 

изпълнението на строежа, независимо от това дали орган или друг служител има вина за 

настъпването им;

• при евентуално временно преустановяване работата на строежа за периода на временното 

преустановяване ще предпазим, съхраним и обезопасим изпълнените СМР срещу разваляне, 

повреждане или унищожаване;

• изпълнява строежа в съответствие с договора, проектната документация, техническите 

спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните 

актове, регулиращи съответната дейност.

Готовност за осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на 

поръчката

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-^

настоящата 1рсти ще бъдат с приоритетно значение за нас.
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Разполагаме с достатъчен потенциал -  човешки и технически ресурси за изпълнението

на подобен род и обем обекти.

В резултат на дългогодишния опит е създадена йерархична и отпимално действаща 

структура на отговорностите на всички участници в строителния процес -  от доставките на 

материали до предаването на обекта на Възложителя.

Имаме готовност да започнем изпълнението на поръчката непосредствено след 

сключването на Договор при спазването на строга организационна дисциплина от страна на 

ръководните и изпълнителските кадри.

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

посочените етапи на последователност.

Технологично - строителна програма -  етапи, последователност и продължителност

Конфигурацията на обекта дава възможност за поетапно изпълнение в технологична 

последователност на предвидените строително -  ремонтни и монтажни работи. Това обуславя 

методът, по който ще работим -  паралелно -  последователния. В отделните зони на работа ще 

се изпълняват едни и същи дейности. Общо подготовката на строителната площадка, 

строително -  монтажните работи, подготовка и предаване на екзекутивна документация, 

подписване на Приемо -  предавателен протокол ще преминат през следните етапи:

изпълняват аналогични по вид СМР - направа на фасадно скеле и работи по фасадите и 

покрива:

-  демонтажни работи -  демонтаж на: климатици, сателитни чинии, стара дограма , 

очукване на мазилка и др.

-  конструктивни ремонтни работи по балконски пана, входни площадки и др. 

строително -  ремонтни работи: изкърпване мазилка, грундиране, направа

топлоизолационен пакет и фасадна мазилка по стени и страници прозорци /след подмяна на 

дограмата/ и по цокъл /след демонтаж на фасадното скеле/

обръщане страници, монтаж на външните подпрозоречни первази се монтират с направата н< 

външн;

I етап -  Подготвителни работи -  мобилизация и организация на строителната 

площадка; временно строителство и обезопасяване на обекта и др.

II етап- Строително - ремонтни работи ^  в технологична последователност ще се

монтаж на нова дограма: доставка и монтаж на нова PVC и алуминиева дограма

•L

полагане на хидроизолации, тенекеджийски работи
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-  инсталационни работи и др.

ремонтни дейности в стълбищните клетки: очукване и изкърпване мазилка, направа 

шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани, блажно боядисване по дървени и 

метални елементи и др.

-  Ill етап- оформяне на екзекутивна документация, отстраняване на евентуални 

забележки, демобилизация и предаване на обекта на Възложителя.

През цялото време на изпълнение на поръчката ще се извършва регулярно почистване 

на обекта и своевременно изхвърляне на строителните отпадъци, а преди предаването ще се 

извърши и окончателно почистване.

Така посочените етапи са условни, тъй като ще има застъпване на някои дейности по 

време с цел съобразяване с неблагоприятни климатични условия и спазване на поетия срок за 

изпълнение на поръчката.

Общия срок за изпълнение на поръчката , който предлагаме е 100 календарни дни. В

този срок влизат и дните с неблагоприятни климатични условия.

_Изпълнението на ст роит елни и м онт аж ни  дейност и по проект а  ще започне след 

като бъде подписан Акт обр.2 за откриване на строителната площадка и бъде въведена 

необходимата сигнализация за обезопасяване вътре и около строителната площадка при 

стриктно спазване на изискванията в договора, проекта и действащата нормативна уредба.

Технологична последователност на строителните процеси е избрана така, че да се 

осигури минимален брой работници на площ и да няма струпване на работници от различни 

специалности на едно място, което ще доведе до неефективност.

Подготовка на строителната площадка и обезопасяване

Организацията в етапа на подготовка на строителната площадка и

доставката на материали цели постигане на максимално адекватна база за успешно 

стартиране на строителните дейности, което е от особенна важност за цялостното изпълнение 

на поръчката.

По-долу ще опишем своето виждане за организация в етапа на подготовка на 

строителната площадка и необходимите дейности преди започване на строителните работи, 

разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията 

по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

Мобилизация и подготовка на строителството



При започването на строителните работи по обекта Изпълнителят ще изготви 

информационна табела съгласно чл.13 от Наредба №  2 /2004г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационната табела съдържа следната информация:

• Дата на откриване на строителната площадка;

• Номер и дата на Разрешението за строеж;

• Точен адрес на строителната площадка;

• Възложител/и /име/на и адрес/и/;

• Вид на строежа;

• Строител/и /име/на и адрес/и/;

• Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране 

/име/на и адрес/и/; .

• Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име/на 

и адрес/и/;

• Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

• Планирана продължителност на работа на строителната площадка;

• Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

• Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 

строителната площадка;

• Данни за вече избрани подизпълнители.

Преди започване на строително -  монтажните работи ще бъде организирана и 

временната база на Изпълнителя. Тя ще осигури нормални санитарно -  хигиенни условия за 

преобличане, хранене, отдих на работниците, даване на първа медицинска помощ, 

снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

Към временната строителна база ще бъдат обособени минимум следните складови и 

други площи и дейности:

• Временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят 

качественото им съхранение;

• Временни площадки за складиране на строителни отпадъци, съоръжени с 

необходимите контейнери и места за обслужването им;
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• Временни офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя;

• Химически тоалетни и др. по необходимост.

Временни съоръжения и обезопасяване на обекта

Временни съоръжения

Ще изградим всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително 

- монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. 

Нашето виждане е да се ползват при възможност част от съществуващите помещения за 

временни складове.

Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението

Имайки предвид разположението на обекта -  не е в централната част на града, но има 

жилищни сгради в близост, временната организация на движението ще бъде осъществена въз 

основа на следните нормативни документи:

- НАРЕДБА №  3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 

74 от 2010 г.).

- Закон за движение по пътищата (01.09.1999 г)

- Правилник за приложение на закона за движение по пътищата

- НАРЕДБА №  18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

- БДС 1517:2006 - Пътни знаци. Размери и шрифт.

Временната организация на движението /при необходимост/ има за цел да обезпечи 

максималната безопасност на движение, давайки на водачите на МПС навременна 

информация за ситуацията на пътя. Тя ще включва вертикална сигнализация на директното 

трасе и на обходните маршрути.

Временната организация на движението ще се изготвя индивидуално съгласно план 

графика за изпълнение на строителството.

Временната организация и безопасност на движението ще се съгласува съгласно Закона 

за движение по пътищата в съответните служби на КАТ към Дирекцията на МВР и в 

Общинската администрация.

Изпълнителят на строителството ще поддържа в изправност поставената временна 

сигнализация в поставения срок.

След приключване на строителните работи и отпадане на необходимостта от

въведената временна организация и безопасност на движението, Изпълнителят ще възстанови
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постоянната вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в този участък /при 

необходимост/.

Предпазване на пътищата от замърсяване

Ще вземем всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци 

на пътищата, намиращи се встрани от строителната площадка и използвани за движение на 

автомобили и техника, свързани с изпълнението на обекта. Ще приложим ефективен контрол 

върху движението на използваните от нас автомобили и техника, както и върху доставката и 

складирането на материали, натоварването и извозването на отпадъци и други по пътищата, 

свързани с обслужването на строителството. Ще отстраним за своя сметка всички складирани 

по тези пътища отпадъци и ще почистим платното за движение на всички участъци, замърсени 

с кал и други отпадъци по наша вина.

Работниците ще се транспортират ежедневно до обекта със собствен транспорт на 

Фирмата, те ще са снабдени с микробус за транспортиране, както и с една товарна кола, която 

ще обслужва обекта.

Дограмите и стъклопакетите ще се придвижват със специализиран транспорт до обекта.

Основното зареждане с материали ще става от складовете на фирми-поизводители и 

доставчици.

Работите по подготовката на строителната площадка и подготвителните дейности ще се 

изпълняват предимно от общи работници и/или работници по специалности, съоръжени с 

необходимото техническо оборудване, под ръководството на Техническия ръководител на 

обекта. •: :

Той ще изпълнява и съгласувателните дейности и контактите с представителите на 

Възложителя, Консултанта, Общинската администрация и други инстанции при необходимост; 

получаване на разрешителни и съгласувателни документи и др.

Заключителни дейности

След приключване на строително -  монтажните работи Изпълнителят своевременно 

ще демонтира и ще освободи временната си база -  офиси, битови помещения и складове от 

невложени материали и изделия, ще отстрани наличната си механизация и ще изчисти 

окончателно сроителната площадка;

Гореописаните дейности се изпълняват от специализирани звена -  „мазачи и външна 

топлоизолация" и „монтаж на PVC дограма" , „настилки и облицовки", „бояджии" и др.Л 

съоръжени с необходимото техническо оборудване /преносима ел. механизация и \
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инструментариум/, общи работници под ръководството на Техническия ръководител на 

обекта.

По време на изпълнението на всички подробно описани по-горе дейности обектът ще 

се поддържа в добро състояние чрез своевременно почистване, натоварване и извозване на 

строителните отпадъци, опаковки и излишни, неупотребени материали и изделия на 

определените за тази цел места.

Технологичната последователност на работа:

Предвиждаме строително -  ремонтните работи по места да се изпълняват по зони.

Планираме да започнем с изграждането на фасадното тръбно скеле, от което ще се 

изпълнят основната част от външните строителни дейности, в технологичната 

последователност описана по-горе.

Техническата същност на поръчката дава възможност при неблагоприятни условия за 

работа по външните дейности да се изпълняват дейностите на закрито -  вътре в стаите, 

подлежащи на ремонт и по този начин да се спази поетия срок за изпълнение на Договора. 

Това обуславя едно условно разделяне на дейностите по вид и място на гореописаните етапи 

на работа.

Всички видове строително -  монтажни и инсталационни работи се изпълняват 

съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни 

изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществото на 

Възложителя.

Заключителният етап включва оформяне екзекутивна документация, отстраняване на 

някои забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15.

Подготовката на езкекутивната документация ще започне след последния етап от 

изпълнението на строително -  монтажните работи с цел да се прецизира и подготви в пълен 

обем.

Технологии за изпълнение на основните видове СМР - дейности със съответните 

операции, условия за започване на съответната работа, времеви и температурни 

ограничения, обхват на работите

Подготвителните работи за изпълнение на строителството включват мобилизация на 

структурите на Изпълнителя, организиране на строителната площадка, направа на 

необходимата сигнализация и обезопасяване на обекта и др.

Изграждането на обекта ще стартира след предоставен на Изпълнителя Протокол за

откриване на стр площадка, Приложение №  2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 (Образец 2) съставен
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по процедурата, регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №  3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №  3) и 

удостоверяващ наличието на условия за започване на строително-монтажните работи.

Ще разгледаме технологиите за изпълнение на основни видове строително - монтажни 

работи, дейности и операции, условия за започване на работите и техния обхват

АРХИТЕКТУРА

Предвиждаме доставка на материалите да става с товарни автомобили и 

разтоварването и качването им на покрива да става с автокран.

Дограмите се доставят със специализирани товарни автомобили, качват се и се 

монтират по места. Всички операции се извършват от специализирано звено „Монтажници 

дограма и окачени фасади", съоръжено с необходимия инструментариум съгласно 

архитектурния проект и детайлите.

Транспортирането на дограмата, както и товаро -  разтоварните работи ще става от 

звено с по-ниско квалифицирани работници.

Всички доставки на материали и работи ще се извършват по график.

М о н т а ж  на дограма

Закрепването към сградата осигурява здравина и стабилност на прозореца с оглед 

неговото правилно функциониране. За да се избегне поемане на натоварване от сградата и от 

температурните колебания се предвиждат монтажни луфтове.

Закрепването на рамките става посредством дюбели, като не се допуска контакт с 

материали, предизвикващ ел. корозия при контакт с алуминий -  мед, месинг, цинк, олово и

АР- ‘ " 1 '• ...

За разкрояване на профилите се ползват специално предназначени дискове с 

твърдосплавни пластини. Използваните при рязането смазващи вещества се почистват 

веднага след приключване на операцията. Профилите се разкрояват съгласно конструктивните 

чертежи, като не се допуска нарушаване на повърхностния слой.

Рамките се монтират в строителния отвор на определено място по дебелината на зида 

според предвидените монтажни луфтове. При монтажа строго се спазва за вертикалност и 

хоризонталност във всички направления, нивелира се, закрепя се временно посредством 

клинове до проектно местоположение и се дюбелира трайно. Монтажните фуги се запълват 

полиуретанова пяна /негорима вата/. Слез засъхването й пяната се изрязва, клиновете се



Стъклопакетите се монтират в рамките посредством подложки, като отваряемите 

рамки се заклинват диагонално, долу откъм пантите. Около подложките се полага силикон за

предпазване от разместване.

След приключване на монтажа се извършва почистване и краен контрол, който 

включва:

Вид на профила;

- Цвят;

Габаритни размери на вкяка конструкция;

Контрол на изпълнението на сглобките;

Наличие на отводнителни и вентилационни отвори и правилното им разположение;

Наличие на уплътнител и правилното му поставяне според предназначението;

Посока и вид на отваряне на крилата;

- Добро уплътняване при затваряне на крилото;

Височина на дръжката.

Монтаж на насрещника и др.

Ш пакловка по стени

Най-важната предпоставка за получаване на качествена шпакловка и за по-лесна работа 

е правилният избор на шпакловъчната смес. По правило се работи с готови сухи смеси, които 

се разбъркват преди употреба с вода, или с напълно готови за употреба пастообразни 

материали. Пълнителите за фуги и шпакловки са напълно готови разтвори на винилова основа, 

които не се нуждаят от разреждане с вода преди употреба. Те имат отлична адхезия към 

основата и също така много добри покривни и запечатващи повърхността качества. Времето на 

съхнене е около 12 часа в зависимост от околната температура и влажност. След приключване 

на работа пластмасовата кофа се затваря плътно, при което разтворът не засъхва и не хваща 

коричка в продължение на месеци.

Пълнителите за фуги са подходящи само за интериорна употреба. Всеки следващ слой 

шпакловка се нанася само след като предният е вече напълно изсъхнал. Те имат много добро 

сцепление към всякакви материали на гипсова основа с изключение на импрегнираните плочи 

гипсокартон. При шлифоване на шпакловката трябва да се внимава да не се наде

повърхността на фабрично нанесения върху повърхността на плочите слой хартия.
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за иформяне на изпъкналите ръбове, върху тях се поставят специални профили, които 

изпълняват и защитни функции -  предпазват ги от лесно нараняване. Първоначално на ивици с 

широчина поне 15 cm от двете страни на ръба се нанася тънка шпакловка. Ъгловият профил се 

полага върху ръба, като мрежестите полички от двете му страни се притискат с шпахтела, за да 

потънат равномерно в шпакловката. След изсъхване на разтвора последователно се нанасят 

още два пласта, като всеки следващ се прави с около 5 cm по-широк от предишния. Така 

постепенно се получава пълно изравняване на повърхността. За постигане на висока гладкост 

разтворът за последния завършващ пласт може леко да се разреди с вода. За шпакловане се 

използва леко разреден с вода универсален пълнител, който се разнася равномерно със 

стоманена пердашка и заглажда до получаване на напълно гладка повърхност. Работи се с по- 

голям натиск върху пердашката за получаване на съвсем тънка шпакловка.

За придаване на окончателна гладкост нанесената шпакловка се шлифова със 

ситнозърнеста шлифовъчна хартия. При използване на листове с по-едри зърна, повърхността 

се надира и след боядисване това ясно проличава. Останали тук-там драскотини и неравности 

върху шпакловката се запълват с разтвор и след изсъхването му се шлифоват.

Боядисване сл ат екс

Подготовка на основата и инструменти

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

на новата 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 китва (в зависимост от дебелината 

на слоя), за да стане достатъчно равна и гладка.

Старите лакови покрития трябва да се шлифоват, за да се премахне повърхностният 

гланцов слой и да се измият с миещ препарат.

По същия начин се постъпва и при боядисване на леки преградни стени или окачени 

тавани, облицовани с плочи гипсокартон.

За всички бои е валидно изискването предварително основата да се грундира с 

подходящия за целта грунд.

Подготовката за боядисване включва още покриване на всички околни мебели и пода с 

полиетиленово фолио, както и облепването на первазите на прозорците и вратите със защитни 

хартиени самозалепващи се ленти. Така се работи значително по-лесно, без постоянното 

притеснение, че ще бъдат зацапани с боя. След отлепване на лепенките се получава като \ 

отрязана с нож ограничителна линия на боядисаната повърхност.
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Основният инструмент за полагане на боите е бояджийският валяк в комплект с 

пластмасова ваничка за боята и решетка, по която валякът се търкаля. Боята се разнася 

равномерно върху повърхността й, а излишната се отцеждз обратно във ваничката.

Топлоизолационни работи по фасади

Топлоизолационните работи по фасадите се изпълняват от спициализирани работници. 

При външните мазилки първо се изпълняват корнизите /ако има/.

След подготовка на основата се преминава към монтаж /залепване/ на 

топлоизолационните плоскости и дюбелирането им, изолиране около отворите и монтаж на 

съответните профили - ръбохранители и водооткапващи лайсни/, шпакловка върху 

плоскостите и монтаж на армираща стъклофибърна мрежа, нанасяне на грунд и екстериорна 

мазилка по стените, около отворите, по еркери, тераси и др. и монтаж на подпрозоречни 

дъски. Монтажът на подпрозоречните первази ще се извършва съвместно с направата на 

външната мазилка.

Изработ ка на ф асадна т оплоизолация

Изработването на топлоизолация е специфична работа, която ако не бъде изпълнена 

правилно може да има лош ефект. Важни са, както технологията на изработка и 

индивидуалните умения на изпълнителя, така и използваните материали и правилното им 

съчетаване.

Ние работим винаги по описаната технология и не правим компромиси, като постоянно 

се стремим да повишаваме качеството на услугата и да прилагаме нови технологии.
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1. Стена и грунд за основа

2. Лепило за топлоизолация

3. Топлоизолационна плоча

4. Дюбел за топлоизолация

5. Армираща мрежа •

6. Шпакловка за топлоизолация

7. Грунд фасаден

8. Мазилка

9. Ръбохранител PVC с мрежа. За долния завършващ край може да се монтиран 

начален носещ профил.

М о н т а ж  на изолационнит е плат на

Преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на 

основата. Остатъчни материали като неравности или нестабилна и стара мазилка се 

отстраняват.

Важен момент преди полагането на топлоизолацията е подготвянето на стените и

какви участъци, които не са добре хванати за основата. Не трябва да има
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неравности повече от 1-2 см, защото в противен случай между стената и топлоизолацията ще 

останат ниши, което от своя страна позволява проникване на влага или при механичен натиск 

или удар да повреди цялостността на плочата.

Затова преди полагането на топлоизолацията се почиства стената от стара боя или 

всяка друго покритие, което не е здраво закрепено за стената. След това се шкаклова за да се 

изравни. След като изсъхне се грундира със специален фиксиращ грунд.

Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. 

Лепилото се нанася "на гребен" с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на 

купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40%  от повърхността на 

платното. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се 

поставят толкова на брой, колкото е небходимо, но не по-малко от 6 на квадратен метър. При 

тухла се използват специализирани дюбели за тухла. Около прозорците се залепват ленти от

След началната подготовка на основата и определяне топлоизолационния материал 

може да се започне с лепенето на топлоизолационните листове, което задължително става от 

долу на горе. Така се избягва появата на всякакъв вид цепки, фуги, както и друг вид 

некачествени изпълнения. Първият ред листове се нивелират. Ако клиента желае се монтира 

и водещ начален профил. Топлоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена зидария" 

като се разминават и в ъглите на фасадата.

Задължително листовете се редят плътно един до друг. Наличието на малки фуги и 

цепки получили се по време на работа се запълват с ивици материал от същия 

топлоизолационен продукт, а не с лепило или друга смес. Така се избягва появата на топлинни 

мостове.

При работа по алпийски способ и от скеле, лепенето е на "рамково-точкова" или 

"точкова" схема при равни фасади (с отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко от 2см). 

При работата от скеле трябва да се изчака технологичното изсъхване на лепилото.

XPS 2см.

X
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Дюбелирането е един от най-важните процеси в топлоизолирането.

Водещите фирми производители на топлоизолационни продукти гарантират за 

здравина при 6-8 (правилно монтирани) дюбела за квадратен метър.

След това, за по-добро фиксиране, се закрепват с пластмасови дюбели. 

Пробират се в стената отвори с бормашина със свредло около 10 мм, в които се набиват 

дюбелите с чук, докато шапката им не се изравни с нивото на топлоизолацията. След това в 

отвора на дюбелите се набиват пироните. Една топлоизолационна плоча се закрепва към 

стената с 5-6 дюбела. Обикновено топлоизолацията се закрепва с дюбел по средата и в ъглите 

на плочата.

Дюбелирането е различно като технология на монтаж за различните системи за 

топлоизолация: за стиропор EPS, Неопор, XPS - Фибран и други подобни се използва схема "Т - 

дюбелиране11. • . "

Дюбел за тухла: • Дюбел за бетон:

Ъглови профили и предварит елна ш пакловка

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със 

специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с 

полистироловахз основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които

N3
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повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпакловка се извършва 

само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, а също 

така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои неравности. Заедно с 

шпакловката се монтират и пластмасови ъгълчета с мрежа на всички ръбове (без долния, с 

изключение на балконите). Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от 

друга да придадат по-добър естетически вид.

Монтираме водооткапващи лайсни в долната завършваща част на топлоизолацията, в 

горното обръщане на прозорците, по тераси и навсякъде, където може да се получи 

подлизване на дъждовна вода. Водооткапващите лайсни спомагат за лесното отвеждане на 

дъждовната вода извън топлоизолацията, удължавайки живота й.

Основна ш пакловка с м реж а

След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която се прави със 

стъклена алкалоустойчива армираща мрежа. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не 

трябва да остават места без мрежа. За избягване на евентуални напуквания по фасадата, 

мрежите се застъпват с по Юсм. една с друга. Мрежата се вгражда между шпакловката. За 

шпакловката отново се използва специализирано лепило за топлоизолация, тъй като освен по

добрите си механични свойства, то има и повишена водоотблъскваща способност.

Преди да започнем с шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни (PVC ъгли с мрежа) 

по външните ръбове, за да стане ъгълът добре оформен и здрав. В натоварените зони около 

прозорци и врати се вграждат допълнителни армиращи мрежи.

Специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира 

перваз, който трябва да излиза от 2-5 см. напред спрямо повърхността на изолацията. 

Первазът предпазва както от проникване на вода в жилището и зад изолацията, така и от. 

интензивното мокрене на мазилката под прозореца.
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Осчовмг и м а о в а

Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци

Строителната площадка се почиства регулярно, изхвърлят се строителните отпадъци в 

предназначени за целта контейнери, които се извозват на сметище, определено от Общината.

След завършването на всички видове СМР предстои окончателно изчистване и 

измиване на строителната площадка. Строителните отпадъци се извозват на определните 

места за разтоварване.

Така описаните технологии и методи за изпълнение на видове работи аргументирано 

гарантират прилагането на добри строителни практики при изпълнението на поръчката.

Работна ръка и специализираната механизация, с която разполагаме ще ни позволи да 

работим при строга организация на обекта. Фирмата разполага с достатъчно ресурси за 

изпълнение на поръчката качествено и в срок. Възможна и е работа на удължен работен ден 

или на смени, ако това се наложи за изпълнение на предвидените графици.

Работниците ще се транспортират ежедневно до обекта със собствен транспорт. 

Основното зареждане с материали ще става от складовете на фирми-поизводители и 

доставчици с транспорт на фирмата, а дограмата ще се доставя със специализиран превоз 

Основни материали -  качества и предимства 

Описание на влаганите материали

Всички материали, които ще се използват при изграждането на обекта отговарят на 

изискванията на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

За доставените и вложени материали ще се предоставят сертификати, декларации

съответствие, гаранционни карти и инструкции за експлоатация.

Тук ще обърнем внимание на някои от основните материали: 

ДОГРАМИ / "  / /
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Те са една от съществените системи за едно добро топлотехническо обезпечаване на 

сградата.

От многогодишния опит, който сме натрупали от изпълнение на такива обекти, ние 

залагаме на това, което ни предоставят производителите на профили, обков и уплътнения.

Осигурени са необходимите инструкции за работа и инструкции за ЗБУТ да са на 

разположение на съответния обект -  Правила/ Наредби за изпълнение и приемане на 

видовете строителни и монтажни работи.

За една дограма е важно да се знае:

• Многообещаващия дизайн

• Плътност

• Сигурност -  заключващи системи и системи за сигурност

• Шумоизолация

• Лесно подържане -  изолационно действие на камерите

• Устойчивост.

Важното при дограмите е също стъклопакетът. В случая той ще бъде доставен заедно с 

дограмата.

Друг важен елемент е обкова. Той оказва влияние и върху показателя сигурност.

Важен елемент също е закрепването на самата дограма, което се извършва по детайли. 

Държим да заявим, че за нас закрепването само с полиуретанова пяна не е достатъчно, а 

следва да се ползват и допълнителни средства.

При закрепване на прозорците, ние спазваме следните правила:

• Закрепването да става механично

• Не трябва да ползваме като крепежен материал: пяна, лепила

• При закрепването ще гарантираме възможност за движение, предизвикано от 

промяна на температурата

• Закрепването трябва да става така, че да не пренасяме върху дограмата сили от 

движение на сградата.

Общо за дограмата на обекта можем да фиксираме следните изисквания, които4 

възнамеряваме да спазваме:

Статически

емем предвид допустимото огъване под действие на вятъра при избора на
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• Връзките да работят в съответствие с изискванията на системата (закрепването до 

страните на отвора).

Физично -  строителни изисквания

• Топлинната изолация с графично представяне на изотерми

• Защита от шум

• Защита от влага

• Въздушна плътност, вентилация

• Температурно разширение (да запази размерите по процепите).

Закрепване

• Закрепване с винтове с или без дюбели -  механично

• Монтажни котви

• Монтажни системи в зависимост от отварянето на натоварването.

Уплътнение

• Ползване на пръскащи се уплътнителни материали

• Импрегнирани ленти от изкуствен материал

• ■ Уплътнителни ивици и ленти.

Изолация

• С полиуретанова пяна

• С минерална вата

• С корк.

Защита от проникване

• Основни защити

• Класове на защита

• Стандартите тук са БДС EN 1627, 1628, 1629, 1630.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ XPS:



>

- дебелина: 20-180 мм

- широчина: 600 мм 

-дължина: 1250,2500 мм

- добра топлоизолираща способност

- лесни за работа 

• - стабилна форма

- не поглъщат вода

- не съдържа съставки увреждащи здравето и околната среда

Приложение:

Плочи от екструдиран пенополистирол за топлоизолация на части от сгради, 

фундаменти, покриви, цокли, колони и шайби, подови конструкции,паркинги и др.

Характеристики:

- тип продукт: XPS съгласно стандарти БДС EN 13164

- обозначение: XPS

- температурна устойчивост от -50 до +75 С°

- якост на натиск при 10 %  деформация : 200-700 кРа

- топлопроводност: А> 0,035 W/m.K

- реакция на огън: клас В1

- число на дифузно съпротивление на водна пара ц- 50-150

Топлоизолационни плоскости EPS:

41



:>

Стратегия за вътрешнофирмен контрол върху технологичната последователност, 

качеството на материалите и качество на строителните процеси

Отговорности на персонала при вътрешно фирмения контрол

Съгласно разработената ИСУ -  интегрирана система за управление отговорностите на 

техническия персонал и служителите са следните:

Ръководител екип

>  Осигурява необходимата проектна документация да се намира на съответн 

работни места

>  Следи за спазването на договорените срокове за извършване на СМР

/

Клетъчно съдържание: въздух 

Тип продукт: EPS съгласно БДС 13 163 

Форма на канта: прав кант (GK)

Обозначения: маркировка- EPS F 

Якост на огъване: 170 кРа

Коефициент на топлопроводимост: \  -  0.04 W/m.K 

Клас на горимост В1 (трудно горим)
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>  Следи за извършване на отделните етапи на строително - монтажните работи с

изискваното качество

>  Следи за спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани лица

>  Следи за опазването на околната среда

>  Осигурява необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ да са 

на разположение на съответния обект -  Правила/ Наредби за изпълнение и приемане на 

видовете строителни и монтажни работи

Технически ръководители

>  Отчитат извършените СМР, като правят ежемесечно количествени сметки

>  Отговорят за осъществяването доставката на механизация и инструменти за 

изпълнение на СМР

>  Извършват ежедневен текущ контрол на качеството на изпълнение на отделните 

етапи на СМР съгласно проектна документация

>  Осигуряват необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ да са 

на разположение на съответния обект -  Правила/ Наредби за изпълнение и приемане на 

видовете строителни и монтажни работи.

>  При установени несъответствия от органите по приемане на отделните процеси и 

/или етапи ма СМР съставят Протокол за несъответствие

>  Отговарят за машините и съоръженията, използвани при СМР, да бъдат

изправни ‘

>  Контролират спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани

лица

>  Контролират за опазването на околната среда

>  Извършват текущ контрол на качеството на закупените материали

>  Отговарят за извършване в срок на планираните годишни прегледи и ремонти на 

автомобили, машините и съоръженията

Служит ели

>  Спазват инструкциите за ЗБУТ и опазват всички заинтересовани лица

>  Спазват дадените им указания за опазването на околната среда



Информационно осигуряване -  с необходимата за производството проектна 

документация; каталози, справочници, стандарти;

Ние се грижим за собствеността на клиентите, докато тя се намира под наш контрол. 

Когато собственост на клиента бъде загубена, повредена или по друг начин е установено, че не 

може да бъде използвана, информира клиента, като съхранява записите за това към досието.

Действия при установени несъответствия:

• Ред за отстраняване на отклонението, съгласно указанията на Ръководителя на 

екипа / Технически ръководител

• Ред за анализиране и отстраняване на причините

• Маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти

• Контрол върху несъответстващите материали и продукти от страна на 

подизпълнителя

• Идентификация и проследимост

• Съхранение и предпазване

• Контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, ЛПС и опазване 

на околната среда, отстрана на подизпълнителя

• Маркиране на незавършеното СМР

• Приемане на работата от Фирмата/ Инвеститора или Главен изпълнител и 

попълване на актове и форми при изпълнено строителство.

Мониторинг и контрол върху качеството на влаганите материали и изпълнението на 

СМР -  система за управление на качеството

Строителната фирма е сертифицирана по стандарти EN ISO 9001:2015 и EN ISO 

14001:2015.

Планираме и извършваме дейността си. Тези условия включват:

наличността на информация, описваща характеристиките на продукта 

- наличността на необходимите инструкции за работа 

инструкции за ЗБУТ и Опазване на Околната Среда

използването на подходящи и проверени технически средства за наблюдение и

измерване.
/
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При доставки, складиране и влагане на мат ериали за  изпълнение на С М Р

Създаден е контрол при закупуване на материали, стоки и услуги -  изпълнение на СМР, 

съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Контролът е необходим, за да се 

гарантира, че закупеният продукт, материал или услуга удовлетворяват определените в 

офертата изисквания за закупуване.

Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали се извършва:

услуги, както и одобряване на Подизпълнители при необходимост. Сключване на 

Допълнително споразумение с доставчиците за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната 

среда

от шофьор - снабдителите и Техническите ръководители при закупуване и доставка 

до обекта и се документира

На входящ контрол за качество, безопасност и възможността им да не замърсяват 

околната среда подлежат всички доставени материали и стоки. Входящият контрол на 

закупените продукти се извършва:

- на производствената площадка при постъпването на материалите, оборудването или 

елементите в склада на обекта, както и за давността, на указания в съпроводителните 

документи, гаранционен срок на намиращите се в складовете материали.

Доставяните материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за 

качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, се предават от снабдител и 

получават от Техническия Ръководител, който извършва проверка на качеството и 

количеството на получените материали и съответствието им с придружаващите документи и 

подписва Приемо предавателен протокол, в който записва дали качеството на получените 

материали отговоря на нормативните изисквания.

Всяка доставка, непосредствено след получаването й и извършване от Технически 

Ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в складовете на 

обектите. При констатиране на некачествени материали, същите се връщат веднага на 

Доставчика и се заменят.

Документа за качество се съхранява от Техническия ръководител. Листа за безопасност 

се предава от Технически Ръководител на изпълнителите за запознаване и спазване.

чрез извършване на подбор и одобряване на Доставчици на продукти, материали и
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Ако при проверката се установи, че материалът не отговаря на изискванията за качество 

или безопасност, Технически Ръководител връща закупените материали веднага на 

Доставчика.

Качеството на закупените материали/ услуги се осигурява чрез:

- еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и 

показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходимо 

чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на 

продукта;

- подходящ избор на доставчик/ подизпълнител;

- договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени изискванията към 

количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта 

(наличие на "Декларация за съответствие" или Сертификат за качество)

- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти, 

съгласно изискванията на ИСУ

Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се 

извършва въз основа на следното:

- за извършване на СМР -  въз основа на проектната документация и на изискванията на 

сключения с клиента договор;

- за други спомагателни материали и услуги -  въз основа на сключените договори.

С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените Доставчици, 

същите се подлагат на периодична оценка при Преглед от Ръководството.

При оценяването на доставчиците се разглеждат следната информация:

- Анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги

- Анализ на несъответствия на продуктите или рекламации на клиенти, дължащи се на 

несъответстващо на определените изисквания, качество на доставените материали 

/извършени услуги от доставчиците/ подизпълнителите

Когато в процеса на контрол се установи продукт, който не съответства на изискванията 

и не е върнат на Доставчика, се предприемат действия да са определят мерките, 

отговорностите и пълномощията, за да се осигури:

че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта , е идентифициран и 

управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване

едприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие
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че ще сеттолучи разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение от 

подходящо упълномощено лице

- че ще се предприемат действия за предотвратяване на неговото първоначално 

предвидено използване или прилагане

че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или 

потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит след 

доставката, или когато е започнало използването му

че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за 

да се докаже неговото съответствие с изискванията

че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за 

ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ

- че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините 

за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната повторна проява

че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на 

установените действия върху околната среда и за ЗБУТ

там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или 

изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, 

процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на риска преди да 

бъдат внедрени

че се прави преглед на ефикасността на предприетото коригиращо или превантивно

действие

че се правят записи за резултатите от приложените действия

че всички необходими изменения са отразени в документацията на ИСУ, че 

записите за естеството на несъответствията и за всички предприети последващи действия, 

включително за получените разрешения за отклонения, се съхраняват.

Конт рол върху използванет о на  ст роит елни мат ериали и рит мичност  на  

дост авки

Отговорности:

Управител

• одобрява списъка на доставчици на материали или услуги, подизпълнители и

проектанти

и подписва договори с доставчици на материали и услуги и проектанти ^
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Ръководител екип

• извършва предварително проучване и подбор на потенциални подизпълнители и 

проектанти

• съставя списък на утвърдените Подизпълнители/ Проектанти и поддържа 

актуалността му.

Технически ръководит ел

• осъществява входящ контрол на материалите, доставяни на обекта;

• уведомява за получени материали или услуги неотговарящи на изискванията за 

безопасност, качество и опазване на околна среда

• съхранява документацията придружаваща закупения продукт - декларации за 

съответствие, сертификат за производствен контрол, протоколи от изпитване

• извършва предварително проучване и подбор на потенциални доставчици на 

материали или услуги

• извършва закупуване директно от търговската мрежа на необходими материали

• уведомява доставчика/ подизпълнителя за получени материали или услуги 

неотговарящи на изискванията за безопасност, качество и опазване на околна среда

• съставя списък на утвърдените доставчици и поддържа актуалността му.

На входящ контрол за качество, безопасност и възможността им да не замърсяват 

околната среда подлежат всички доставени материали.

Входящият конт рол на закупенит е продукт и се извършва:

На производствената площадка при постъпването на материалите, оборудването или 

елементите в склада на обекта, както и след изтичане давността на указания в 

съпроводителните документи гаранционен срок на намиращите се в складовете материали.

Доставяните материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за 

качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, се предават от снабдител и 

получават от Техническия Ръководител, който извършва проверка на качеството и 

количеството на получените материали и съответствието им с придружаващите документи.

Всяка доставка, непосредствено след получаването й и извършване от Техническия 

ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в складовете на 

обектите.
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Листа за безопасност се предава от Техническия ръководител на изпълнителите заJбез«

запознаване и спазване.

Ако при проверката се установи, че материалът, не отговаря на изискванията за 

качество или безопасност, Техническия ръководител връща закупените материали веднага на 

Доставчика.

В случаите когато Инвеститорът е и доставчик на материалите, то той отговаря и за 

тяхното качество, безопасност и за съответните рекламации, което се записва в договора или 

анекс към него. За правилното съхранение и опазване отговаря получилото ги материално 

отговорно лице и следва да бъде уведомено за особеностите на съхранение на материала.

Качест вот о на закупенит е м ат ериали/ услуги се осигурява чрез:

>  еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите 

и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходимо 

чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на 

продукта

>  подходящ избор на доставчик/ подизпълнител

>  договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени изискванията 

към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта 

(наличие на "Декларация за съответствие")

>  задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и 

продукти, съгласно изискванията на настоящата процедура.

Планиранет о на необходимит е за  закупуване материали, продукт и или услуги се 

извършва въз основа на следното:

>  за извършване на СМР -  въз основа на проектната документация и на изискванията 

на сключения с клиента договор;

>  за други спомагателни материали и услуги -  въз основа на сключените договори.

При липса на подходящ доставчик се извършват действията за избор и оценка на нов 

доставчик.

Приемливата оферта се предлага за одобряване от Управителят и доставчика се
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При необходимост от изменения в срокове за изпълнение на доставки на материали/ 

услуги или при отпадане изпълнението на поръчка, Управителят незабавно установява контакт 

с доставчика за съгласуване на предлаганите от страна на Фирмата изменения.

При промяна на влаганите материали по искане на Инвеститора, който записва 

промяната в заповедната книга на обекта. Техническият ръководител незабавно уведомява 

Ръководителя на екипа за настъпилите промени.

Проверката на качеството и тяхната безопасност на доставените материали се извършва 

при закупуване.

Несъответ ствия

Управление на закупени материали и изделия с установени несъответствия при 

входящия контрол - .

Материалите и изделията, използвани в дейността на „Панов" ЕООД се закупуват 

директно от магазин или склад и се доставят на обекта.

Закупуване от м агазин или склад

Входящият контрол на материалите и изделията, за тяхното качество и безопасност, се 

извършва на място от упълномощеното за закупуването лице. При установяване на 

несъответствие след извършване на покупката, лицето изисква подмяна на материала или 

изделието от продавача. При отказ на доставчика да извърши подмяната, се уведомява 

Управител, който взема решение за разпореждане с материала или изделието.

Управление на закупени м ат ериали и изделия с уст ановени несъот вет ст вия при  

дост авка на  обект а

При закупуването Техническия ръководител извършва входящия контрол за качество и 

безопасност на материалите или изделията. При установяване на несъответствие, доставката 

не се приема. При установяване на несъответствие по количество, реалното количество се 

отразява в придружаващия доставката документ, който се подписва двустранно. При 

установяване на несъответствие по качество, безопасност на материала за ЗБУТ и опазване на 

околната среда, дефектните материали и изделия се връщат на доставчика, а реално 

полученото количество се записва в придружаващия документ, който се подписва двустранно.

При доставка на специфични материали и изделия с голяма номенклатура /напр. 

армировъчно желязо/, проверката им се осъществява след разтоварването им. В случай на
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несъответствие се уведомява доставчика за подмяна или допълване/ връщане на материалите 

или изделията.

За всяко регистрирано несъответствие се попълва Фиш за несъответствия и последващи 

действия от този, който го е регистрирал.

М ет оди  за конт рол при изпълнение на С М Р

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА И КОНСТРУКТИВНА

I. Хидроизолации

1. Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на 

хидроизолации да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

1БДС 6315 -  84 -  Мушама битума хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264 -84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на 

проектанта и възложителя.

2. Контрол върху качеството на материалите

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за 

изпълнение на хидроизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията 

на входящия контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните стандартизационни 

документи от упълномощена лаборатория.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации се 

доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липса или 

има съмнение относно качеството доставените материали, полуфабрикати и изделия ( 

намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на 

качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

И. Топлоизолационни работи

1. али



Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на 

топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни 

документи:

БДС 6388- 78- Изделия топлоизолационни от керамоперилит 

БДС 1663 1 - 8 7  Материали и изделия топлоизолационни 

БДС 1 4 0 1 3 -8 0  Пластмаси. Пенополистирол

БДС 16448- 86 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения 

2. Изпълнение на топлоизолационни работи

При изпълнение на топлоизолационните конструкции не се допускат:

- механични повреди на топлоизолационната конструкция

- оформяне на краищата на изилацията без маншети или розетки

- стъпване на рабицова мрежа в отклонение от предписаното в проекта

- провисване (свличане), усукване и междинни на изолационната конструкция при 

употреба на въжета от минерална вата

Ползването на азбест и стъклена вата не се разрешава!

- изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписването в проекта

- пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой

- празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой.

' 3. Приемане на топлоизолационните работи

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

> Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на първия пласт на 

изолацията

> Всеки пласт на топлоизолация преди полагане на следващия пласт

> Скелета и армировка на топлоизолационните конструкции

> Защитния слой

> Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове 

строителни работи.

Пр^окон телно приемане на топлоизолациите се проверява:
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> Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, 

съгласувано предписанията в проекта и изискванията на тези правила

производителите и протоколи от лабораторните изпитания, ако има такива

> Констативните актове за скрити работи на отделни етапи на съответния вид работи

> Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами

и др.)

> Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и 

защитното покритие от проектните решения

> Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна 

конструкция

> Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

111. Столарски работи

1. Материали

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витринни, ламперии, 

вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят е специализирани предприятия 

извън строителната площадка, като на площадката се извършва сглобяване, монтиране и 

прогонване на изделията.

Столарските изделия от пластмаса трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС EN 478:2002 -  Профили от непластифициран поливинилхлорид /PVC -U/ за 

производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване

БДС EN 477-2002 Профили от непластифициран половинил хлорид /PVC-U/ за 

производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на 

основните профили

БДС EN 1026:2003 Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

БДС EN 1026 и БДС EN 12207 Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Класификация

БДС EN 1027 и БДС EN 12208 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация

БДС EN 12210 и БДС EN 12211 Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър.

> Свидетелства за качеството на материалите и изделията, предадени от
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БДС 12543-82 Система за осигуряване на геометрична точност в строителството.

Допусни на геометрични параметри

БДС EN 14 351-1:2006/А1:2010 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 EN 14608-2005 Прозорци. Определяне на устойчивост на вертикално натоварване

БДС EN 1279-1:2005 Стъкло за строителство. Стъклопакети. Част 1: Общи положения, 

допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата

БДС EN 1154:2001/А1/2003/АС:2006 Брави и строителен обков

БДС EN ISO 12567-1:2006 Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на 

коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия

Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2000)

БДС EN ISO 12567-2:2006 Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на 

коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия

Част 2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO 12567-2:2005)

2. Изпълнение

Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, дадени в спецификацията.

Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне 

и задържани на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидария на отвора трябва 

да отговарят на изискванията на действуващите стандарти.

Прозорците и балконските врати се монтират преди изпълнението на мазилките, като 

при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от 

стената, върху която ляга шокът.

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

При изпълнението на столарските работи се предвижват две прогонки: първа -  след 

монтажа на съответния елемент, а втората -  след полагане на първия пласт боя и 

остъкляването.

3. Приемане

За столарските работи се съставят два констативни акта:

а/ в предприятието - производител
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Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

IV. Стъкларски работи

1. Материали

Стъклата, които се употребяват за остъкляване на прозорци и врати трябва да отговарят 

на следните стандарти:

БДС 15340:1981 Изделия от стъкло за строителство.Термини и определения

БДС EN 572 -1:1997 Стъкло за строителство. Продукти от натриево калциево силикатно

стъкло

БДС EN 1748-1:2000 Стъкло за строителство. Специални основни продукти

БДС EN ISO 12543-1:2002 -  Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово 

безопасно стъкло

БДС 14964-80 -  Шум. Звукоизолация на прозорци.

Стъклата трябва да пристигат на строежа с размери, съответствуващи на отворите на 

остъкляваните рамки. При отделни обекти с малък обем стъкларски работи се допуска 

изрязване да се извърши на местостроежа.

Видът и качеството на стъклата и начина на закрепването им трябва да бъдат указани в 

проекта и детайлите.

2. Изпълнение

Остъкляването на прозорците и вратите да се извършва преди изпълнението на 

бояджийските работи. Когато изпълнението на мазилки, подови настилки, замазки и други 

довършителни работи е предвидено през зимата, тогава остъкляването може да се извърши 

преди тях.

При жилищни и обществени сгради не се допуска снзждане на стъклата и употреба на 

стъкла с пукнатини и мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията на сградата са подложени на големи 

температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, 

че в единия край да се допуска свободно разширение. За стъкла по- големи от 80 см. се



Извършването на стъкларски работи при зимни условия трябва да става в затоплени 

помещения при спазване на следните условия:

- Стъклата да се режат, след като бъдат изсушени и затоплени до стайна температура.

- Непосредствено преди остъкляването рамките трябва да бъдат сухи и с температура 

не по- ниска от +10 градуса. Рамките трябва да са престояли 2-3 дни в затоплени помещения.

V. Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са : обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури, 

комини, табакери и други покривни надстройки, улами подпрозоречни прагове, водосточни 

тръби, олуци, казанчета и други.

1. Материали

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят 

на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС 4543 -82 -  Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и 

листолакирана

БДС 5176 -  75 -  Ламарина черна. Студеновалцувана

БДС 4 6 2 6 -8 7 -Листове стоманени горещопоцинкована

БДС 13726-76- Стомана листова вълнообразна.

2. 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 за̂  

антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).
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VI. Бояджийски работи

1. Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхранение трябва 

да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 608 -81- Безир ленен

БДС 1754-81 Лакове маслено -  смолни "Бернщайн", КФ-21 и КФ-22

БДС 1993 -  75 -  Лак маслено -  слмолен. Шлайфак, КФ-23 и К -24

БДС 2040-81 -  Лак асфалтов БТ-12

БДС 2421-78 - Пигменти неорганични

БДС 2701-81- Кит маслен и черни метални МН -001

БДС 2754-77 Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002

БДС 2910-81- Емайллакове нитроцелулозни НЦ-11

БДС 2933-75- Емайллакове алкидни ПФ-11, ГФ -11 и ПФ-12

БДС 3799-77- Пигменти неорганични

БДС 11175-76- Бои минерални

БДС 12427-74- Кит бързосъхващ за дърво М С -001

БДС 1500-80- Алкидемайллак (защитен) ПФ1914-16

При съмнение в качеството, неясно означение, липса на свидетелство, по- дълго 

съхраняване и др., материалите се подлагат на контролни изпитания в лицензирани 

лаборатории.

Изпълнение на бояджийските работни - не се допуска боядисване на фасадите при 

следните атмосфери условия:

> В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко сгряване от 

слънчеви лъчи

> По време на валежи - дъжд и сняг и след тях, преди достигане на допустимата влага 

на стените

> При силен вятър ( над 5м/сек.);

> При температура под + 5 °С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, 

съдържащи органични разтворители; не се допуска боядисване на външни металик
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повърхности при наличие на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над

80%.

2. Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателно изсъхване на 

боите и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и 

полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните или лакирани дървени повърхности се извършва не по- 

рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

> Повърхностите, боядисани с постни и водни бояджийски състави, трябва да бъдат с 

еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допуска петна, ленти, 

напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи 

от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон

> Повърхностите, боядисани с блажни състави или лак, трябва да имат еднакъв вид на 

повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също 

наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, 

неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка

> По боядисаните повърхности не се допуска изкривявания на ограничителните линии и 

зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвиващи 3 мм.

> Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и 

да нямат видими фуги

> Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат 

разположени равномерно, според изискванията на проекта.

> Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден 

рисунък. Не се допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии. Допуска се 

застъпване при съединяване на ивиците ( при обработка с валяк и др.) до 0,5 см.

Управление на несъответствията при изпълнение на СМР

Несъответствия при изпълнение на СМР могат да бъдат:

• Грешки в работния проект

• Разлики на изпълнението с работния проект

• Налцние на отклонения над допустимите.
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Откриване на грешка в работния проект обикновено става в хода на изпълнението на 

СМР на обекта. В този случай Управителят уведомява Инвеститора или Проектанта за 

несъответствието. Проектантът извършва необходимите корекции в проекта и ги отразява в 

Дневника на обекта. Корекциите се нанасят върху съответните чертежи с дата и подпис на 

проектанта. Коригират се както оригиналите на работния проект, така и всички копия /на 

обекта и на Строителния надзор/.

При установяване на разлика между изпълнените СМР и изискванията на работния 

проект, Управителят предприема следните действия:

• ако не е изпълнен целия обем СМР от страна на работната група, се разпорежда 

незабавното му довършване

• ако са извършени СМР извън работния проект, се разпорежда за привеждането им 

в съответствие с проекта /преместване, демонтиране, събаряне/.

При установяване на отклонения в извършените СМР по-големи от допустимите, 

Управителят анализира влиянието на отклонението върху:

• съществените изисквания към строежите

• предназначението на строежа

• последващите СМР

и преценяват дали то е поправимо или не.

Ако отклонението е поправимо, Управителят разпорежда за незабавното му 

коригиране. В противен случай се разпорежда за ново изпълнение на СМР.

Коригираните СМР се проверяват отново за съответствие от Управителя.

При съмнения, че отклоненията в СМР могат да доведат до нарушаване на 

съществените изисквания към строежите, Управителят се консултира с Проектанта, който може 

да даде допълнителни предписания в дневника на обекта.

Управителят / Техническият ръководител правят проверки за извършената дейност и от 

Подизпълнителите, носи отговорност за дейността им и по ЗБУТ, както и опазване на околната 

среда.

Управление на несъот вет ст вият а на гот овия продукт



Щ

Поради специфичния ред за получаване на разрешение за ползване на строителните 

продукти, не е възможно наличието на съществени несъответствия на готовия продукт. 

Възможно е обаче поява на дефекти в скритите работи след започване на експлоатацията на 

продукта.

В рамките на нормативно определените гаранционни срокове за извършваните 

дейностите Фирмата отстранява дефектите във възможно най-кратък срок.

Коригиращ и действия

Процесът обхваща следните дейности:

• Получаване на данни за допуснато несъответствие

• Извършване преглед на несъответствието

• Определяне на потенциалните несъответствия и причините за тях

• Определяне причините за несъответствия

• Оценяване на необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтарят 

несъответствията

• Определяне и прилагане на необходимите действия

• Записи на резултатите от приложените действия

• Оценяване на ефективността на предприетите коригиращи или превантивни 

действия.

Определяне на потенциалните несъответствия и причините за тях става чрез 

наблюдение, измерване и събиране на данни за процесите.

Несъответствия се установяват при:

1. извършване на проверка и контрол на качеството на закупени или доставени от 

клиент материали, съгласно изискванията

2. провеждане на контрол по време на производството и при крайния контрол на

продуктите

3. съхранението на суровини, материали и готови продукти

4. обработване на рекламационни искове на клиентите

5. провеждане на Преглед от Ръководството

6. ’ ционен или контролен одит на ИСУ

7. спазването на ЗБУТ и опазване на околна среда

\(
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8. Идентифициране и коригиране на несъответствията и за предприемане на действия 

за ограничаване на техните последици за ЗБУТ и околната среда

9. Разследване на несъответствията, определяне на причините за тях и за 

предприемане на действия за предотвратяване на тяхната повторна проява

10. Оценяване на необходимостта от действия за предотвратяване на несъответствия и 

прилагане на подходящи действия с оглед избягване на тяхната проява

11. Анализ на несъответствието, определяне на причината за тях и предприемане на 

действия за избягване на тяхната повторна проява

12. Записване и съобщаване на резултатите от предприетите коригиращи и 

превантивни действия

13. Преглед на ефективността на предприетите коригиращи и превантивни действия.

Оценяване на необходимостта от предприемане на действия за предотвратяване на

появата на несъответствия се извършва от изпълнител и/или ръководител на свързаната с 

несъответствието дейност в съответствие ИСУ.

При невъзможност Упълномощените длъжностни лица да определят и приложат 

необходимите действия, подходящи за последствията от потенциални проблеми, поставят 

незабавно въпроса за разглеждане по телефона, на Управителя/ Инсп. ЗБУТ. Управителя/ 

Инсп. ЗБУТ отиват незабавно на място и правят оценка за причините и определят 

Коригиращите и Превантивни действия.

Коригиращите действия се извършват съгласно писмените или устни указания на 

лицата> които са ги определили. :

4 Записи за резултатите от приложените действия се съхраняват от Ръководителят на 

екипа.

Предложенията за коригиращи действия се съхраняват от Ръководителят на екипа, 

който регистрира предприетите коригиращи действия.

Контролът по изпълнението на коригиращите действия се осъществява от Управителя.

При подготовката на провеждането на Преглед на ръководството, Управителя подготвя 

информация за Оценяване на ефикасността на предприетите действия.

, \ /
Превант ивни действия

Процесът обхваща извършването на следните дейности:

>  Or не на потенциалните несъответствия и причините за тях
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>  Оценяване на необходимостта от предприемане на действия за предотвратяване на 

появата на несъответствия

>  Определяне и прилагане на необходимите действия, подходящи за последствията 

от потенциални проблеми

>  Записи за резултатите от приложените действия

>  Оценяване на ефикасността на предприетите превантивни действия.

Данни за потенциално несъответствие могат да се получават при:

>  провеждане на входящ контрол на материали, съгласно изискванията

>  провеждане на контрол на качеството на продуктите по време производството им и 

на краен контрол

>  по отношение спазването на ЗБУТ и опазване на околна среда

>  определяне на удовлетвореността на клиенти

>  провеждане на Преглед от Ръководството

>  преглед на ефективността на предприетите коригиращи и превантивни действия.

В случаите, когато потенциалното несъответствие може да бъде анализирано и да бъдат 

определени превантивни действия, които са от компетентността на Техническия ръководител, 

където би могло да възникне несъответствието, същите се определят, документират, като се 

попълва Предложение за превантивно/ коригиращо действие.

Предложенията за превантивни действия се съхраняват от Ръководителя на екипа, 

който регистрира предприетите превантивни действия.

Контролът по изпълнението на превантивните и коригиращи действия и ефективността 

им се осъществява от Техническия ръководител, ако ръководството не е Упълномощило за 

това друго длъжностно лице.

При подготовката на провеждането на Преглед от Ръководството, Техническия 

ръководител подготвя информация за предприетите коригиращи и превантивни действия през 

периода и за ефективността им.

Там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или изменени 

опасности или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, то предложените 

действия се подлагат отново на оценка на риска преди да се внедрят. Нова оценка на риска се 

прави от обслужващата Фирма за трудова медицина, а контролът по извършване нова оценка 

на риска се извършва^от Управителя.



Предприетите действия трябва да съответстват на големината на проблемите и на 

установените въздействия върху качеството, ЗБУТ и околната среда.

Технически средства за  наблю дение и измерване

От говорност и на персонала

• Техническият Ръководител - информира Управителя за проверката на ТСНИ, за 

наближаваща дата за проверка на уредите които използват, Всеки месец проверяват за 

износване ТСНИ, използвани на обектите, които не изискват периодична проверка. За ТСНИ, за 

които е възможно, правят проверка на точността преди всяко използване. Техническия 

ръководител отговаря за предпазването на ТСНИ от всякакви повреди и влошаване по време 

на тяхното манипулиране, поддържане и съхранение, предпазването им срещу настройки, 

които могат да направят невалидни резултатите от измерването

• Управителят - участва при бракуване на ТСНИ и осъществява съдействие на Техническия 

ръководител за контрол на ТСНИ на Подизпълнителите.

За да се осигуряват валидни резултати ТСНИ трябва да бъдат:

• калибрирани или проверявани през определени интервали

• настройвани или повторно настройване, ако е необходимо

• идентифицирани, за да се определи валидността на тяхното калибриране

• предпазени срещу настройки, които могат да направят невалидни резултатите от 

измерването

• предпазени срещу всякакви повреди и влошаване по време на тяхното манипулиране, 

поддържане и съхранение

Всяко техническо средство за наблюдение и измерване, изискващо периодично проверяване 

се зачислява на конкретен служител притежава съответната квалификация да борави с него. 

Всеки служител, комуто са зачислени технически средства за наблюдение и измерване, 

изискващи проверяване, се грижи за периодичното проверяване на съответните техническите 

средства за наблюдение и измерване.

Отговорника за та на ТСНИ се грижи за периодичното проверяване на съответните

ТСНИ и на Поди- 1ите, ако те нямат въведена система за управление, както следва:7/  /  /  6



• преди първото използване /освен в случаите, когато средството идва с протокол за 

проверка/

• през интервалите, указани от производителя или нормативни документи

• винаги, когато възникне съмнение в точността на техническото средство за наблюдение и 

измерване.

При констатиране на неизправност или повреда в някое техническо средство за наблюдение и 

измерване, то се изпраща на ремонт или се бракува и последните измервания, направени с 

него, се проверяват с изправен уред.

Всеки месец, Техническият ръководител /бригадира проверяват за износване ТСНИ, 

използвани на техните обекти, които не изискват периодична проверка. При износеност или 

повреда, съответният инструмент се бракува.

Преди Подизпълнител да започне строителни работи на наш обект, Управителят трябва да се 

увери, че Подизпълнителя има адекватна система за управление на ТСНИ.

Отговорности на персонала при изпълнение на поръчката

По-долу са разгледани функционалните характеристики на длъжностите от персонала. •

Длъжност функционална характеристика на длъжността

Управител Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност. 
Осъществява финансовия контрол в предприятието и прави 
икономически анализи на стопанската дейност на дружеството. 
Ръководи планирането на цялата дейност и участва при 
разработването политиката на предприятието. Организира, планира, 
ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на 
договорените за изпълнение строителни, монтажни и ремонтни 
работи. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански 
ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им 
и обезопасяването на площадките.

Ръководител екип Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна 
реализация на договорените за изпълнение строителни работи. 
Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно 
започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и 
обезопасяването на площадките. Изработва и оптимизира графиците
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Технически ръководител

Специалист

електротехника

за изпълнение на строително-монтажните работи. Изработва и 
актуализира планове за безопасност и здраве при работа, следи за 

изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и 
безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на 
строително-монтажните работи по площадките чрез контрол и 

указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява 
лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, 
качество и време и контролира изпълнението им. Проверява 
спазването на техническите спецификации за доставки, видове 
работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост 
налага санкциите, предвидени по вътрешно фирмените правила 
и/или договори. Представлява работодателя в комисии, проверки, 
срещи с възложители, свързани с дейността. Организира и ръководи 

подготовката за предаване на готовите строителни работи, участва в 

комисии по предаването, води на отчет отстраняването на дефекти в 
гаранционните срокове. Изпълнява и други задължения, възложени 
от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Работи в тясно сътрудничество с Ръководителя на обекта и се грижи 

за организирането, планирането и контрола на организацията на 
труда и техническото изпълнение на строителния обект по 
отношение на поверената им строителна група и работници по 
специалности. Следи за спазване на работния график и почивките на 
обекта, както и за цялостното спазване на трудовата дисциплина. 
Ръководи организацията на труда на строителния обект, като 
осигурява необходимите работници чрез информиране управителя и 
изтегляне на работници от други обекти на фирмата или чрез 
наемане на нов персонал при необходимост. При наемане на 
персонал прави подбор на квалифицирани работници след преценка 
на опита йм. Грижат се за изрядното попълване на ежедневната 
работна документация. Следи за спазване и подсигуряване на 
безопасните и здравословни условия на труд на обекта. Държи в 
течение на работата си ръководителя на обекта и съгласува с него 
важните решения. Осигурява изпълнението на строителните работи в 
съответствие с утвърдените графици и проекти. Организира 
своевременното снабдяване на обекта с необходимите материали, 
машини и съоръжения по задание на техническия ръководител. 
Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на 
обекта, свързани с работата му.

по Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител и се 
грижи за организирането, планирането и контрола на организацията 
на труда и техническото изпълнение на строителния обект по 
отношение на поверената му строителна група и работници по 
специалности. Следи за спазване на работния график и почивките на 

обекта, както и за цялостното спазване на трудовата дисциплина. 
Ръководи организацията на труда на строителния обект. Грижи се за



изрядното попълване на ежедневната работна документация. Следи 
за спазване и подсигуряване на безопасните и здравословни условия 

на труд на обекта. Държи в течение на работата си ръководителя на 
екипа и техническият ръководител и съгласува стях важните решения 
по своята част. Следи за изпълнението на строителните работи в 
съответствие с утвърдените графици и проекти. Изпълнява и други 
задължения, възложени от ръководителя на екипа, свързани с 

работата му.

Специалист по 
водоснабдяване и 
канализация

Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител и се 
грижи за организирането, планирането и контрола на организацията 
на труда и техническото изпълнение на строителния обект по 
отношение на поверената му строителна група и работници по 

специалности. Следи за спазване на работния график и почивките на 
обекта, както и за цялостното спазване на трудовата дисциплина. 
Ръководи организацията на труда на строителния обект. Грижи се за 
изрядното попълване на ежедневната работна документация. Следи 
за спазване и подсигуряване на безопасните и здравословни условия 
на труд на обекта. Държи в течение на работата си ръководителя на 
екипа и техническият ръководител и съгласува стях важните решения 
по своята част. Следи за изпълнението на строителните работи в 
съответствие с утвърдените графици и проекти. Изпълнява и други 
задължения, възложени от ръководителя на екипа, свързани с 

работата му.

Специалист по отопление и 
вентилация

Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител и се 
грижи за организирането, планирането и контрола на организацията 
на труда и техническото изпълнение на строителния обект по 
отношение на поверената му строителна група и работници по 
специалности. Следи за спазване на работния график и почивките на 
обекта, както и за цялостното спазване на трудовата дисциплина. 
Ръководи организацията на труда на строителния обект. Грижи се за 
изрядното попълване на ежедневната работна документация. Следи 
за спазване и подсигуряване на безопасните и здравословни условия 
на труд на обекта. Държи в течение на работата си ръководителя на 
екипа и техническият ръководител и съгласува стях важните решения 
по своята част. Следи за изпълнението на строителните работи в 
съответствие с утвърдените графици и проекти. Изпълнява и други 
задължения, възложени от ръководителя на екипа, свързани с 

работата му.

Отговорник за контрола на 
качеството на материалите и 
СМР

_____________________________

Ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на 
качеството върху доставените материали и строителната дейност на 
предприятието. Осъществява контрол за спазване на стандартите за 
качество на строително-монтажните работи и влаганите в тях 
материали и суровини. Създава и поддържа информационна система 
за съществуващите стандартизационни документи, свързани с
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изискванията за качество на строително-монтажните работи. 
Анализира причините за произведената некачествена продукция и 
предлага мерки за отстраняването им. Предлага въвеждането на 
нови системи на работа и материали за подобряване на качеството 
на работите. Информира своевременно ръководството за 
резултатите от дейността си. Изпълнява и други задължения по 
контрол на качеството, свързани с длъжността.

Координатор по Безопасност 

и здраве
Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието, 
съгласно националното законодателство и в синхрон с вътрешните 

актове на работодателя. Разработва и актуализира правилника за 
вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните 
лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и обвързването им със степените на 
дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Разработва и 
актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение 
задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 
обвързването им със степените на дисциплинарно наказание 
съгласно Кодекса на труда. Разработва вътрешни правила за 
здравословни и безопасни условия на труд. Организира работата по 
установяването и оценката на професионалните рискове и 
разработване на проекти, програми и конкретни мерки за 
предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите. 
Изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията 
за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в 
експлоатация на обекти, производства, технологии, работно 
оборудване и работни места. Изготвя аварийни планове за действие 
при извънредни ситуации. Организира обучението на КУТ и ГУТ, 
разработва и реализира програми за квалификация и 
преквалификация на работещите по ЗБУТ. Провежда проучвания на 
мнението на работниците и служителите относно условията на труд и 
предприеманите мерки за опазване тяхното здраве. Анализира 
причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за 
тяхното намаляване и предотвратяване. Създава и поддържа 
изискващата се от нормативните актове и контролните органи по 
здравословни и безопасни условия на труд документация. Подготвя 
анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в 
КУТ и от ръководството на предприятието. Организира снабдяването 
на работещите при специфичен характер и организация на труда с 
безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни 
средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и 
редовно използване. Въвежда съоръжения за колективна защита и 

осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, 
когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен. 
Координира работата на длъжностните лица и на звената за
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управление на предприятието при реализиране на задълженията им 
по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Координира действията по изпълнение на задълженията за 
осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на 
работници от различни предприятия. Контролира спазването на 
изискванията на нормативните актове и изпълнението на 
задълженията в областта на ЗБУТ от работещите. Консултира 

работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите по 
прилагането на правилата за ЗБУТ. При констатирани нарушения 

предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване 
на нарушенията, информира управителя на фирмата и предлага 
съответни мерки, включително и за налагане на санкции на 

виновните длъжностни лица.

Работник монтаж дограма 

/пластмаса/ алуминий/ 
дърво

Работникът извършва демонтаж и монтаж на дограма на сгради и 
помещения. Работникът, заемащ длъжността, почиства 
пространството, на което ще се монтира дограмата и извършва 
подготовка за монтажа. Монтира стъклата върху рамките на 
дограмата. Монтира рамки на прозорци и каси на врати. Закача 
прозорци и врати към монтираните рамки и каси. Нивелира и 
уплътнява дограмата. Почиства работната площадка и изхвърля 
отпадъците на съответните места. Изготвя отчетни карти за 
извършените работи по монтаж на дограма и вложените материали. 
Изпълнява и други задачи, възложени от прекия му ръководител или 
от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Работник, изграждане и 
ремонт на покривни 

покрития

Извършва изграждане и ремонт на покриви и покривни покрития. 
Подготвя основа и монтира всички елементи на водоотвеждане. 
Монтира кофраж и армировка за покривни плочи. Полага и вибрира 
бетон за покривни плочи. Чертае, крои и монтира дървени покривни 
конструкции. Подготвя основата.и реди керемиди и други покрития. 
Полага покривни топлоизолации и хидроизолации. Разчита схеми и 
спазва техническите задания. След приключване на работа почиства 
работната площадка. Информира прекия си ръководител за всички 
проблеми в работата и трудови злополуки. При необходимост 
изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на 

длъжността.

Работник изолации

___А У1

Извършва монтаж на изделия от изолационни материали на всички 
видове повърхности и фасади, направа на замазки под изолацията и 
защитни покрития върху готовата изолация съгласно конкретни 
задания. Приготвя различни видове изолационни смеси и извършва 
полагането им. Извършва монтаж на изделия от изолационни 
материали на всички видове повърхности и фасади. Извършва 
направа на многослойна изолация по фасади и плоски покриви, както 

и направа на фасадно скеле. Разчита планове и детайли за 
изпълняваните работи. Извършва направа на замазки под изолацията

777/
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/
и защитни покрития върху готовата изолация. Отчита вложените 
материали. Преди започване на работа обезопасява района. При 

направа на външна изолация без използване на скеле ползва 

специална екипировка за височинна работа, състоянието на която 
задължително проверява всеки път преди използването й. След 
приключване на работа почиства работната площадка. При 
необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с 

изпълнение на длъжността.

Ел работници Извършва монтаж на изделелия по Ел инсталации. Отчита вложените 
материали. Преди започване на работа обезопасява района. При 
направа на външна работа без използване на скеле ползва специална 
екипировка за височинна работа, състоянието на която задължително 
проверява всеки път преди използването й. След приключване на 
работа почиства работната площадка. При необходимост изпълнява 
и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Бояджия Извършва бояджийски работи при строителство и ремонт на сгради и 
помещения. Подготвя повърхностите за боядисване. Смесва бои и 
химикали според инструкциите и правилата за тази дейност. Нанася 
покрития с боя за защита и декорация. Почиства работната площадка 
и изхвърля отпадъците на определените за това места. Изготвя 
отчетни карти за извършените бояджийски работи и вложените 
материали. Изпълнява и други задачи, възложени от прекия му 
ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с 
работата му.

Общ работник в 
строителството на сгради -

изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове 
строителни дейности на строителни обекти, складове, бази, 
площадки;
извършва товаро- разтоварни работи по всякакви превозни средства 
и преносни работи на строителни площадки; почиства, измива и 
измита бетонния, мозаечни, дървени и с изкуствена настилка подове, 
врати, прозорци, шкафове и др.; почиства строителни площадки от 
снежна покривка; почиства и отстранява храсти; прелива и пренася 
вода с кофи и др. съдове за приготвяне на бетон и разтвори; насипва 
пясък, цимент, мозайка и др. материали в чували; почиства: арматура 
от ръжда, стари тухли от бетон; канавки и визури; кофраж и 
кофражни платна от полепнал бетон; маже кофраж с кофражно 
масло; покрива бетон с рогозки против измръзване; изважда и 
набива полигонни и пикетни колчета; спазва нормативната уредба за 
безопасност и здраве при работа и за противопожарна защита и 
Правилника за вътрешния трудов ред.
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МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

I. Организационен план

Организационния план има задача да осигури безопасното провеждане

на строителния производствен процес на площадката по нива и места.

1.1. Ограничителни условия по БЗТ

Преди започване на строителната дейност Възложителя е необходимо да представи на 

Изпълнителя пълната документация.

1.2. Етапи за изпълнение на СМР

Организационните етапи във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд са етапите, по които ще се изпълняват строително -  монтажните работи. Те 

бяха подробно разгледани в технологична последователност по-горе.

Разделението на етапи е условно, защото ще има застъпване на строителната дейност и 

прекъсвания.

Всеки нов етап започва след преглед на мероприятията по организационния план.

1.3. Класифициране на опасностите

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с 

оценката на риска ще произхожда от:

а) удар от падащи предмети или работещи строителни машини;

б) падане от височини;

в) неправилно стъпване и удряне;

г) поражения от ел.ток;

д) други опасности.

Всеки Технически Ръководител разполага с папка с „Инст рукции за  ЗБУТ " и 

„Работ ни инструкции и опазване на околнат а среда", за  извърш ванит е СМ Р , и запознава  

с т ях работ ещ ит е на обект, посет ит елит е и всички заинт ересовани страни. На обект а  

се допускат  само квалифицирани работ ници след провеж данет о на  инст рукт аж.

I.4.'Маш ини и инструменти подлежащи на контрол.
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Всички съоръжения работещи на ел.ток и всички строителни машини.

1.5. Осветление на работните места

Ако се наложи работа в извънработно време ще се използва съществуващото 

осветление, при необходимост ще се подсигури и допълнително.

1.6. Нормативна уредба

Настоящият план е разработен съгласно:

• Наредба № 2 за минимални изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

• Наредба № 1 за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места, при използване 

на работно оборудване.

• Наредба № 3 за инструктаж на работниците по БХТПО.

• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана.

• Противопожарни строително - технически норми.

1.7. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на

СМР 1. *

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

ремонтни и демонтажни работи

1. Преди започване на изпълнението по ремонт и частично разваляне на сгради и 

съоръжения, техническият ръководител се задължава да осигури необходимите мерки за 

безопасно изпълнение на работата.

2. Забранено е развалянето на сгради и съоръжения, както и ремонт на части от 

същите без наличие на проект, указващ технологическата последователност и средствата за 

изпълнение.

3. Ремонтът на сгради и съоръжения се осъществява под непосредственото 

ръководство на техническият ръководител.

4. Преди започване на работа всички външни инсталации да са централно изключени.

5. Забранява се ремонтна работа при намалена видимост.

6. Всички врати и прозорци да се държат затворени когато се извършват СМР.
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7. Забранява се развалянето на елементи от сгради и съоръжения на височина по- 

голяма от Зм. без ползване на скелета или платформи.

8. Забранява се частично разваляне на сгради или съоръжения на две и повече 

работни места едно под друго.

9. При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна 

работа с тях.

10. Осигуряването на безопасна работа се осигурява с проектите за организация и 

изпълнение на строителството.

11. При извършване на демонтажни работи техническият ръководител съставя 

протокол за осигуряване на мероприятието по безопасна работа.

12. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по 

механизиран начин.

13. Строителните материали, доставяни на обекта се укрепват срещу падане.

14. Тежките материали се складират на фигури с височина не повече от 1.70м.

15. Подхода, прохода и входове към работната площадка да бъдат широки не по- 

малко от 1.00 м.

16. Отворите в подовете и асансьорните шахти се обезопасяват с парапети и прегради.

17. Забранено е извършването на СМР на височина над 1.50м. когато не са взети мерки 

за безопасност срещу падане от височини на работещите или предмети.

18. Забранено е извършването на СМР на работни места, намиращи се под други 

работни места, ако между тях няма необходими предпазни съоръжения, осигуряващи 

безопасност на лицата, намиращи се под горното работно място.

19. Прахообразните материали да се съхраняват в плътно затворени контейнери, 

сандъци, ракли. Посочените материали в книжна опаковка е необходимо да се складират в 

закрити сухи помещения.

20. Работа с ръчни механизирани инструменти, както и захващане на повдиганите с 

товароподемни механизми материали може да се изпълнява само от обученият и имащ 

съответното удостоверение строителен работник.

21. Преди започване на работа, строителния работник е длъжен да огледа работното 

място, да прибере ненужните материали, да освободи местата за преминаване.

22. След приключване на работа ръчните инструменти и приспособления се почистват 

и прибират на определено място, а машините се изключват от напрежение.

i тната площадка и работните места, пътищата и проходите, по които се
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доставят материали се поддържат чисти.

24. Работи се само на добре обезопасени места и скели и се ползват задължително 

лични предпазни средства.

25. На тъмни места се ползва задължително осветление ниско напрежение - до 42

волта.

26. Строителните отпадъци се събират и спускат с подемник, с въжета или чрез 

изсипване в затворен улей. Забранено е пускането им чрез изсипване от етажите.

27. При изпълнение на замазки, настилки или хидроизолации по подове и стени на 

балкони, тераси или в близост до отвори на асансьорни шахти задължително е поставянето на 

временни парапетни ограждения.

28. При възникване на опасни ситуации представляващи опасност за живота и здравето 

на работниците, работата се спира и работниците се отстраняват от опасната зона.

Безопасна работа стоваро-разтоварни машини

1. За извършване на товарно-разтоварни работи с товаро-разтоварни машини се 

правоспособни и квалифицирани лица, преминали начален инструктаж по безопасност на 

труда

2. На работа с товаро-разтоварни машини се допускат само работници, които са 

обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна 

охрана

3. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално 

работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна охрана

4. Не се допуска използването на товаро-разтоварни машини, които не отговарят на 

изискванията за безопасното им функциониране

5. Забранява се почистването на товарачите по време на работата им и 

отстраняването на неизправностите през време на работа

6. Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или 

електрическа инсталация

7. Забранява се стоенето на работници в обхвата на загребващите устройства, както и 

върху товара през време на работата на товарача

8. За безопасна работа през нощта, товарачите трябва да имат светлинни сигнали и 

фарове за осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.
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Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР 

по част „Архитектура" и „Конструкции"

1. Земни работи в непосредствена близост до съществуващи елементи от сгради или 

съоръжения се извършват въз основа на конкретно решение на проектите, вкл. и технологични 

указания за изпълнението на земните работи.

2. Преди започване или през време на извършване на земни работи да се провеждат 

мероприятия за отвеждане на повърхностните води.

3. Разположението на изкопаната почва, строителни материали и изделия, 

съоръжения и други, както и движението на строителни машини, да става извън зоната на 

естественото срутване на откосите на изкопите, но на разстояние не по-малко от 1 m от горния 

им ръб.

4. Изкопите да се ограждат с предупредителни на лента, а през нощта да се включва 

аварийно осветление

5. Преди започване на работа, всеки машинист е длъжен да се огледа дали има хора в 

обсега на машината. След като се убеди, че всичко е наред, подава звуков сигнал и започва 

работа

6. Превозването на изкопаната почва с ръчни колички да става по твърди настилки 

или инвентарни пътеки, които да се поддържат чисти от кал, отпадъци и др.

7. Кофражни, арматурни и бетонови работи се изпълняват само след като са взети от 

техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците 

при изпълнение на производствения процес, както и* предпазването им от прах, пара, 

обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на 

предмети.

8. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват 

изискванията за безопасна работа стях.

9. Полагането на бетонна смес се извършва след приемане на кофража и армировката 

по реда и условията на Наредба N93 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции.

10. Забранява се поставянето и складирането на кофражни платна и елементи и на 

армировка по стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и 

проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и
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11. Декофрирането на елементите на сградите се извършва по нареждане и с указания 

на техническия ръководител на строежа.

12. Армировъчните скелета се укрепват срещу преобръщане или падане.

13. Полагането и уплътняването на бетоновата смес в самостоятелни конструктивни 

елементи се извършва от обезопасени работни площадки.

14. За приемане и временно складиране на материали се устройват приемни 

площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се осигуряват срещу 

подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.

15. Монтажнии работи се изпълняват само след като са взети от техническия 

ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при 

изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, 

химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.

16. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват 

изискванията за безопасна работа стях.

17. Забранява се поставянето и складирането на елементи и материали по стълбищни 

площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в 

непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръжения

18. Ремонтът на всякакви видове зидарии, мазилки и други на височина се извършва 

отскелета или платформи.

19. Допускането на робтници до изпълнение на покривни работи се разрешава от 

техническия ръководител на обекта след:

• Извърване на проверка за здравината на носещите елементи, определяне на 

местата за закачване на предпазните колани на работниците при необходимост;

• Ограждане на опасната зона около сградата и обезопасяване на отворите по 

покрива;

• Поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона;

• Поставяне по оградата, пред входовете и проходите на знаци и табели със 

съответните надписи.

20. За приемане и временно складиране на материали на покрива се устройват 

приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се 

осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане
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21. Изолационните работи се извършват след като са взети от техническия ръководител 

и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на 

отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или 

химически обгаряния и падане от височина.

22. Работи на височина се извършват само когато работната площадка е обезопасена 

срещу падане от височина.

28. Външните работи се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните -  

от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.

29. Монтажнии работи се изпълняват само след като са взети от техническия 

ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при 

изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, 

химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.

30. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват 

изискванията за безопасна работа стях.

31. Забранява се поставянето и складирането на елементи и материали по стълбищни 

площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в 

непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръжения

32. Демонтажни работи на обекта се извършват след осигуряване на необходимите 

мерки за безопасното изпълнение на работите и под непосредственото ръководство на 

техническия ръководител.

33. Ремонтът на всякакви видове зидарии, мазилки и други на височина се извършва 

отскелета или платформи.

34. Допускането на робтници до изпълнение на покривни работи се разрешава от 

техническия ръководител на обекта след:

35. Извърване на проверка за здравината на носещите елементи, определяне на 

местата за закачване на предпазните колани на работниците при необходимост;

36. Ограждане на опасната зона около сградата и обезопасяване на отворите по 

покрива;

37. Поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона;

38. Поставяне по оградата, пред входовете и проходите на знаци и табели със 

съответните надписи.

временно складиране на материали на покрива се устройват
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приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се 

осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане 

от вятър.

40. Изолационните работи се извършват след като са взети от техническия ръководител 

и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на 

отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или 

химически обгаряния и падане от височина.

41. Работи на височина се извършват само когато работната площадка е обезопасена 

срещу падане от височина.

42. Външните работи се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните -  

от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР 

по част„Електрическа"

1. Електромонтажниците се инструктират преди започване на работа и спазват 

изискванията на Правилника за безопасност на труда при експлоатация на електрически 

уредби и съоръжения, както и ползват задължително лични предпазни средства.

2. Към ремонтни работи на електрически съоръжения и уредби се пристъпва само 

след изключване на напрежението, сваляне на стопяемите вложки на предпазителите, 

поставяне на пусковите устройства предупредителна табела „Не включвай - работят хора" и 

след проверка на отсъствие на напрежение.

3. Електроспециалистът е длъжен да познава схемата на заземяване, на зануляване и 

да спазва следните изисквания:

• Да не се пускат в експлоатаця незанулени и незаземени електрически машини, 

съоръжения и потребители;

• Да следи и контролира годността на заземителните инсталации по отношение на 

механични повреди и за измерване на съпротивленията им, съгласно изискуемите срокове.

4. При работа с пълно или частично изключване на напрежението в електрическите 

уредби трябва да се изпълнят следните технически мероприятия в посочената



• Да се извършат необходимите изключвания и да се вземат допълнителни мерки, 

които да попречат на всяко погрешно /неволно/ подаване на напрежение към мястото на 

работа;

• Да се поставят предупредителни табели и огради;

• Да се извърши проверка за отсъствие на напрежение;

• Веднага след проверката за отсъствие на напрежение да се поставят преносими 

заземления.

5. Подмяната или ремонтът на осветителни тела и чести от електрическата инсталация 

се извършват само при изключено напрежение.

6. Забранено е да се включва напрежение за електрическа уредба, електрическо 

съоръжение или електрическа инсталация, когато има попадащи под напрежение неоградени 

тоководещи части, когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са 

неизправни, незанулени и незаземени и създават опасност от поражение на хора от 

електрически ток.

7. Задължително е поставянето на предупредителни табели с цел предотвратяване на 

погрешно включване.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на 

строителната площадка

■ А. Общи изисквания ' Т. -• '

- Територията на строителната площадка е категория Ф2 по пожарна опасност според 

Наредба №  2 за противопожарните строително-технически норми. На входа на строителната 

площадка да се поставят табели със:

- телефонния номер на службата за ПАБ;

- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба;

- пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната 

площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

- организацията за ПАБ (противопожарна и аварийна безопасност) на територията на 

строителната площадка’отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в 

експлоатация, /
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Б. Противопожарно оборудване на строителната площадка

Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и съоръжения 

според изискванията на Наредба №  2 за противопожарни строително - технически норми 

както следва:

- за района на строителната площадка на всеки 500 кв. метра:

прахов пожарогасител 6 кг -  1 брой

кофпомпа за вода - 1  брой

съд за вода с обем 200 литра - 1  брой

кофа - 1  брой

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата 

на строителната площадка:

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

- се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, 

на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на 

годност на тези уреди и съоръжения;

- периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се 

отбелязвате специален дневник;

- до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, 

сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се осигурява непрекъснат 

достъп.

Уредите и съоръженията по т. 2.1. се означават със съответните знаци и се поддържат 

годни за работа в зимни условия.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., 

както и паркиране и механизация на превозни средства по пътищата и подходите към 

противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

В. Специални изисквания

- При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари,

газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на

нагревателните уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които

при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно
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оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона 

в помещението или външните съоръжения.

- Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от 

климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени 

като "пожаро- или взривоопасни".

- Не се допуска:

1. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на 

леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по 

начини, противоречащи на изискванията на ПАБ;

2. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, 

различни от указанията на производителя.

Г. Специални изисквания при аварийни ситуации

1. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 

определено от него лице незабавно взема следните мерки:

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

- в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява 

съответните органи на ПАБ;

- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните 

застрашени участъци от сградата или съоръжението;

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

- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат 

изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и - 

предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане 

на работните места;

- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване 

на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 

борбата срещу пожара или аварията;

- при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такива;

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

- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 

опасност • / / /

\
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2. Техническият ръководител или определено от него лице отменя аварийното 

положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за 

нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети 

всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 

възстановяване на работата.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПАНОВ ЕООД осъзнава, че в организацията зависи от клиентите си и следователно 

дейността му трябва да отговаря на изискванията им и да се стреми да надхвърли техните 

очаквания. Но също така е особено важно да се определят изискванията на Интегрираната 

система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване 

на околната среда и е процеса на работа да подобрява постиженията си в тази област.

Гарантираме, че всички лица под наш контрол, които потенциално могат да 

предизвикат, определените от фирмата значими въздействия върху Околната среда, ЗБУТ или 

при изпълнение на задачи за фирмата или от нейно име, са компетентни на основата на 

подходящо образование, обучение или опит, чрез извършване на подбор на персонала и 

всички права, отговорности и задължение са разписани в Длъжностните им характеристики, 

както и подбор на Доставчици на стоки, материали и услуги, за което има „Списък на 

одобрените доставчици", както и „Списък на одобрените Подизпълнители", като един от 

показателите за одобряването им е Доставяне на екологични безопасни материали и 

технологии.

На представителя на Ръководството е възложено и следи за това заинтересованите 

лица да са запознати с всички актуализации на законови и нормативни документи, което е 

изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015.

При изпълнение на поръчката ще се следи строго за измиване на превозните 

средства, поддържане на чистота на строителната площадка и прилежащите улици, за което 

ще има определена специална група по чистотата, която ще се грижи за миенето на 

машините и прилежащите улици. На определени за целта места ще бъдат поставени 

контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно 

от ИЗПЪЛН“™ "®
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При изпълнение на настоящата поръчка ще се спазят нормативните изисквания в 

Република България и ЗУО, а именно:

Депонирането/ изхвърляне на твърди отпадъци от строителството:

>  осигуряване на площадка за депониране на строителни и специализирани 

отпадъци, съгласно договор с Общината;

>  подписване на договор с лицензирана фирма за предаване и съхранение на хидро 

изолации;

>  подписване на договор с автомивка за измиване на ползваните машини, 

съоръжения и транспортни средства;

>  осигуряване на подходяща складова база за използваните строителни материали 

съобразно указанията на производителя за съхранение;

>  осигуряване на площадка и контейнери, на обекта, за временно и разделно 

съхранение на строителните и други отпадъци;

>  подписване на договор със специализирана фирма от Общината за доставка на 

контейнери за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци. 

Осигуряване на контейнер и торби за съхранение на течни субстанции;

>  осигуряване на затворен улей за без прашно вертикално пренасяне на строителни 

отпадъци.

■ Задължаваме се да:

> , изпълняваме разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и 

свойства отпадъци;

>  предприемаме всички мерки за не смесване на опасни отпадъци с други отпадъци 

или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

>  организираме безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи 

средства за третирането им и сключване на договори с лицензирани фирми за предаването 

им;

>  при наличие на опасни отпадъци да определим отговорно лице и да създадем 

организация за безопасното им управление;

>  предимство е предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване

на вредите, причинени от него. \  ^
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Депонирането/ изхвърляне на течни отпадъци:

>  при транспортиране на различни видове строителни разтвори, транспортните 

средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане разливи по улиците и на 

строителната площадка;

>  в непосредствена близост до строителната площадка трябва да има наличност на 

достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани 

при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци;

>  осигуряване на съд за съхранение на течни отпадъци / бои, химикали, лепила и др./

>  всички реални и евентуални приемници на течни отпадъци да бъдат контролирани 

с непропускащо покритие;

>  да се извършва периодичен контрол и отчетност за изправността на покритията.

Други мерки, предвидени от Участника:

>  строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически

проект;

>  обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания;

>  за предотвратяване замърсяването с прах строителната площадка и улиците, те 

периодично ще се почистват и освежават;

>  предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почестване на

превозните средства; •

>  да се изгради вътрешна площадка за престой на М ПС по време на извършване на 

дейност по товарене на отпадъците;

>  да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, при работа с опасни 

отпадъци и запознаването им с „Лист за безопасност" на извозваните химически вещества;

>  ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „Инструкци за ЗБУТ" на 

работниците и всички заинтересовани лица;

>  запознаване с изготвения „План за действие при възникване на аварии на обекта";

>  възлагане отговорност на Техническият Ръководител за предприемане всички 

мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с 

неползотворими;

>  забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга 

форма на неконтролирано третиране на отпадъците;



>  при наемане на Подизпълнители, ще се подписва Споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ и 

запознаване с мерките за опазване на околната среда. Регистър на съществените аспекти на

околната среда на фирмата.

Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните 

средства.

Строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически 

проект.

Действия на строителя по време на работа:

>  спазва нормативните и законовите изисквания;

>  непрекъснато запознава работниците на обекта и всички заинтересовани лица 

/Доставчици, Подизпълнители и др./ с актуализираните законови и нормативни документи и 

промените в неговата Интегрирана Система за Управление;

Действия на строителя след приключване на работа:

>  почистване на площадките;

>  рекултивация на принадлежащите към обекта площи в първоначалният й вид или 

по предварително договорени с Инвеститора проекти.
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РЕГИСТЪР

НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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среда
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Условия на 
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Нормативни
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Транспорт

Емисии от изгорели газове Общ отпадък Замърсяване - въздух Извършване на 

транспорт

Наредба 10 от 

24.02.2004 за условията 

и реда за одобрение на 

типа двигател с 

вътрешно горене

С

Разлив на ГСМ Общ отпадък Замърсяване вода и 

земя

Извършване на 

транспорт

Закона за управление 

на отпадъците и 

Наредба за 

изискванията за 

третиране на отпадъци 

от МПС и тяхното 

съхранение на 

лицензирани площадки
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Съхранение на 

отработени масла

Общ отпадък Замърсяване вода и 
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транспорт

Закона за управление 

на отпадъците и 
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въздействие среда възникване изисквания

Г ь Съхранение на стари Общ отпадък Замърсяване вода и Извършване на Закона за
ГЬ

гуми земя транспорт управление на
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Наредба за

изискванията за

третиране на С

отпадъци от МПС

• • * • : и тяхното

съхранение на

лицензирани
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Транспорт Отпадни води при Общ отпадък Замърсяване вода и Извършване на Закона за

миене на автомобили земя транспорт управление на

отпадъците и С

Наредба за

изискванията за
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места

Н

Легенда:

С- съществени аспекти 

Н- несъществени аспекти
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РЕГИСТЪР

HA СЪЩЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОД 4.06.02
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възникване
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1 2 3 4 5 6
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дейности

Пасивен отпадък 

/чакъл, пясък/
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маси 1

Тежест - земя Изкопни работи Депониране на 

определените места

Изкопни 

дейности 

и др. дейности

Общ отпадък /хартия, 

дърво, картон/

Общ отпадък Тежест - земя Изкопни и други 

строителни работи

Депониране на 

определените места

Строителни

дейности

Пасивен отпадък 

/тухли и мазилки/

Пасивен отпадък Тежест-земя Строителни и 

ремонтни дейности

Депониране на 

определените места

Общ отпадък /хартия, Общ отпадък Тежест - земя Строителни и Депониране на



Строителни и

ремонтни

дейности

дърво,картон/ ремонтни дейности определените места

Транспорт

Емисии от изгорели 

газове

Общ отпадък
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Замърсяване - въздух Извършване на 

транспорт Наредба 10 от 24.02.2004 за 

условията и реда за 

одобрение на типа двигател с 

вътрешно горене

Разлив на ГСМ Общ отпадък Замърсяване вода и 

земя

Извършване на 

транспорт

Закона за управление на 

отпадъците и Наредба за 

изискванията за третиране на 

отпадъци от М ПС и тяхното 

съхранение на лицензирани 

площадки
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изискванията за третиране на 

отпадъци от М ПС и тяхното 

съхранение на лицензирани 

площадки



ПОЛИТИКА

за опазване на околната среда и управление на отпадъците

Служителите са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, 

включително и разделното събиране на битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията 

на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, като:

1. Изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места, и се грижат и 

съдействат за тяхното опазване.

2. Не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и 

осигуряват поддържане на чистотата около тях.

3. Опазват и поддържат чистотата на територията на обекта, работната площадка.

4. Почистват редовно, включително и от сняг и лед, прилежащите части към оградите, 

тротоарите, дворните места на обектите.

5. При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно 

да информират Техническия ръководител, както и да предприемат незабавно действия за 

ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

6. Инспектор ЗБУТ и Техническия ръководител да провеждат инструктаж и/ или 

обучение на персонала ползващ опасни за здравето и околната среда химикали.

Забранява се:

1. Изхвърлят в канализационните мрежи на населените места и пречиствателни 

станции на: * '  ■ . 1

Твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се 

отлагат по стените им: вар, пясък, конци влакна, течна тор

>  целулоза, хартия, метални стружки, парцали, твърди битови отпадъци, стъкло и 

други подобни;

>  вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните 

съоръжения;

>  киселини и основи;

>  епоксидни, запалими, корозивно действащи, канцерогени и радиоактивни вещества 

и отпадъци.

2. Изхвърлянето в съдовете на отпадъ
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>  с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве;

>  на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, 

сметоизвозващата техника, в това число едрогабаритни,строителни, лесно запалими, 

взривоопасни, разяждащи, токсични и др. отпадъци.

3. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в това число и от 

специализираните съдове за разделно събиране на отпадъците.

4. Използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на 

общината, както и ползването на същите за други цели.

5. Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на 

отпадъци, включително изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети.

Изпълнителят ще спазва НАРЕДБА №  2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Издадена от Минист ерст вот о на труда и социалната политика и 

Минист ерст вот о на регионалното развитие и благоустройството

В сила от 06.11.2004 г.

Чл. 16. Строителят:

1. осигурява: : ./

и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;

4. не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а 

когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага 

специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или 

намиращите се в опасната зона на извършваните СМР.

Прилагането на тази мярка е задължително и се изпълнява на всички наши строителни 

площадки, както ще се приложи и на тази.

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)

Мерки за предотвратяване на риска и осигуряване на качеството
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А. Оценка на риска. Категории рискове

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 

Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния строителен проект, 

и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази 

тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните 

инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че 

участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на 

потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или 

минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на 

инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в 

заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. 

Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани 

и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на 

стратегия за управление.

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, 

анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска е проекта е 

увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху 

проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на 

изпълнението на поръчката.

Известно е, че изпълнението на всеки строеж е динамично и е свързано с непрекъснат 

преход -  във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, 

който е необходимо да бъде управляван.

Рискът при изпълнението на поръчката е свързан със събитие или условие, което с 

появяването си може да предизвика положителни или отрицателни последствия за 

поръчката.

При изпълнение поръчка за строителството понятието „риск" се свързва с „несигурност" и 

„вероятност".

Идентифициране на евентуалните рискове

За да бъдат точно определени процедурите на контрол и модела на управление, то ние 

определяме съответните рискове, предпоставки/ допускания, с които ще се управляват 

рисковете и задълженията и отговорностите на страните по проекта.

Ние, като бъдещ изпълнител се позоваваме на нашият дългогодишен опит и 

професионализъм, за да успеем да дефинираме и посочим съответните рискове, 

предпоставки и задължения и отговорности на съответните страни максимално точно за



всеки един етап, задача и дейност, но до степен отговаряща на наличната информация от 

документацията за обществената поръчка.

Съответните кат егории рискове могат да бъдат:

1. Времеви рискове

• Забава при стартиране на работите:

Забава на съгласувателни процедури на проекта;

Недостатъчно добър предварителен подбор на методи и инструменти за събиране и 

анализ на първоначалната информация за състоянието на строителната площадка;

Недостатъчни данни в изходната информация -  проекти, степен на съгласуваност на 

частите от проектите;

Недобра комуникация между участниците в екипа за изпълнение на обекта.

• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите

Продължителни неблагоприятни атмосферни условия;

Авариране на строителна техника и механизация; .

Грешки, недостатъци и други несъответствия при изпълнени СМР, констатирани от 

Строителния надзор.

• Риск от закъснение на окончателното приключване и предаване на обекта

Риск, породен от предишни забавяния на срока за изпълнение на обекта

За обезпечаване на времевия риск от изоставане в графика в резултат на лоша организация 

на строителната площадка и/или неподходящи климатични условия при текущото 

изпълнение на строително-монтажните дейности и от закъснение за окончателното 

приключване на СМР и предаване на обекта и тъй като по време на работа са възможни 

изненади, то на всеки 5 дни ще се отчита „Прогрес рапорта", който ще се докладва в 

оперативен порядък от техн. ръководители по съответните части, след което при 

необходимост ще се прави баланс на работната сила, механизация и доставка на материали 

за всяка следваща седмица и при нужда, ще се правят корекции. Възможна е и работа при 

удължено работно време или на смени с цел спазване на изискуемите срокове за 

изпълнение. Част от строително -  монтажните работи ще се извършват вътре в помещенията 

на сградата и климатичните условия няма да се отразят в голяма степен.

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

строителния процес

• Риск от забавяне приемането на извършените СМР и оформяне на актова и протоколи по 

причини, независещи от Изпълнителя.

• Риск от погрешно дадени предписания от Строителния надзор и Проектанта.
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• Риск от неявяване на Проектантите за осъществяване на авторски надзор и даване на 

указания.

• Риск при оформяне на строителни документи и книжа поради неприсъствието на 

представители на Възложителя, Проектанта и Строителния надзор.

3. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта

• Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на договора.

• Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на изделия, материали, 

полуфабрикати и съоръжения от доставчиците.

• Несвоевременно констатирано несъответствие по отношение на вид и спесификации на 

част от материалите, доставяни на обекта.

• Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя.

• Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 

органи/ заинтересовани страни.

• Затруднена комуникация с някои от заинтересованите страни по проекта -  проектанти, 

външни изпълнители и др.

• Недостатъчно бързо вземане на оторизирани решения от страна на различните участници 

в процеса на работа.

• Недостатъчно съдействие на екипа на Възложителя и другите заинтересовани лица при 

предоставяне на документи и данни, нужни за изпълнение на дейностите.

• Пропуски в организацията и/или техническото ръководство на обекта.

4. Промени в законодателството на РБългария или на ЕС

Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение 

на проекта, които ще рефлектират върху неговото изпълнение.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя - финансови рискове

Неизпълнение на договорни задължения -  забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя

Проблеми при финансирането на обекта

Преразход на материален и/ или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта

Наличност и колебания в чуждестранна валута

Репатриране на средства

Местни данъци и такси
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Някои от така посочените зависят от конюнктурата, както на международните, така и на 

вътрешния пазар. Като основен фактор за изпълнението на конкретната поръчка може да се 

посочи забавянето на плащания от страна на Възложителя.

С цел да се ограничи отражението на този фактор върху качественото и е договорираните 

срокове изпълнение на поръчката ние разполагаме с достатъчно ресурси за финансово и 

материално осигуряване при временни затруднения.

б. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/ или 

други форми на негативна реакция от страна на живущите.

Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с 

гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР, при 

стриктен контрол на знаците от временната организация на движение на обекта.

Б. Карта за оценка на дефинираните рискове

Рисковете, които са формулирани и идентифицирани от Изпълнителя ще се оценят по 

математически модел, както следва:

Моделът за управление на риска при планирането и управление на Договора е обезпечен с 

помощта на пример, подбран в зависимост от това дали съществува, или не акумулиране на 

риск, т.е. дали появата на един риск може да води до появата на втори, а той от своя страна 

до появата на трети и т.н. За разгледания пример са направени следните допускания:

1. Определена е работна група за оценката на риска по сценарий.

2. Изготвена е програма за дейността по оценяването на риска

3. Дефинирани са параметрите на средата, ограниченията и допусканията, в които ще 

се реализира изследването. Определени са целите, задачите, критериите и ключовите 

елементи.

4. Идентифицирани са наличните рискове.

В примера е демонстриран модел за оценка на риска, чрез използване на качествени 

подходи за измерване на риска. На практика са приложени основните дейности по 

управлението на риска, описани в модела на дейностите.

Примерът е демонстративен с цел представяне на един от многото методи, добри 

практики и известни техники при изпълнение на стъпките от предложения модел на 

дейностите. Примера няма характер на практическо ръководство за приложение на 

представения модел за управление на риска, нито задължават използването му в настоящия 

Договор.

Примерът е без акумулиране на риск. В предложения пример е демонстриран модел за

Обществено недоволство на живущите.

оценка на риска с използване методи за анализ. Примерът е реал^д и



разработен за целите на Договора. В този случай определянето на елементите на риска - 

вероятност, експозиция (честота) и последици е извършено с лингвистични, качествени 

термини, с помощта на експерти. Рискът е функция от тези елементи и се измерва чрез 

степени, след съответно кодиране. Кодирането на лингвистичните експертни оценки служи 

за унифициране на тези оценки към една предварително избрана скала. Така кодираните 

коефициенти (числа) се използват за изчисленията в математическия модел. За всяка 

конкретна област се прилага експертиза, съответстваща на характерната за тази област. 

Например, експертното разбиране за „малка" последица като за пример в една област 

може да е загуба от 200 лв., но за друга това да е загуба от 5000 лв. И в двата случая 

оценките са правилно съобразени с обхвата, важността и характера на дейността, което 

води до единна стойност на коефициента.

Кодирането на вероятностите (В) с коефициенти се кодира, както следва:

КОЕФИЦИЕНТ ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА

0,2 Практически невъзможна

0,5 Малко вероятна

1 Възможна в определени случай

3 Вероятността е под средната

5 Вероятността е средна

7 Вероятността е над средната

10 Висока

Последиците (П) се кодират, както следва: 

Коефициент Описание на последиците (П)

I

КОЕФИЦИЕНТ ОПИСАНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (П)

1 Малки

3 Значителни

7 Сериозни

15 Опасни
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40 Катастрофални

След като са определени елементите на риска се намира ранговото число (Р) на риска. То 

се получава по формулата:

Р = В*П

В зависимост от това в коя част на граничния интервал попада изчисленото рангово число, 

се извършва класифициране на риска. Това се прави с цел определяне на допустимостта и 

необходимостта от прилагане на мерки за противодействие.

Класифицирането на риска се извършва по Ранговото число (Р) и се изразява е степени, 

както следва:

СТЕПЕН РАНГОВО

ЧИСЛО

ОПИСАНИЕ НА РИСКА

1 д о  20 Незначителен, твърде ограничен риск ■

' II 21-70 Приемлив, неголям риск - необходимо е внимание

: III 71-200 Умерен риск - необходими са мерки за намаляването

му

IV 201-400 Сериозен риск - следва незабавно предприемане на

мерки

• V Над 400 Висок риск - прекратяване на дейността до 

отстраняване на риска

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят 

количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че 

същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи.

За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в 

съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, 

пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите.

Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или 

повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и 

преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието отдаден 

риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта 

и документирането на техните характеристики.

1. Идентифициране на рисковете - Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове



на проекта.

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 проекта;

- Следене за възникване на събития, вързани с други проекти; промени в 

законодателството; отклонения от спецификациите;

предоставяне на информация, необходима на продукт на проекта; взимане на решения; 

отделени ресурси /промяна цени на горива и битум/ и внимание от участниците в проекта 

промени в процедурите; техническата среда; сигурност на информацията.

Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа 

детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

2. Оценка на рисковете - Оценката на рисковете се прави на база оценка на 

възможността да се случат,влияние, взаимна връзка между отделните рискове:

a) Възможността е оценената вероятност да се появи риска.

b ) Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на

c )  . Влиянието се оценява на база на:

• време

• разход

• качество

• обхват

• ползи

•V. • хора/ресурси.

Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно или слабо влияние.

3. Определяне на стратегии за управление на рисковете биват 5 типа:

a) Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 

предотвратяват.

b ) Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 

появата на риска, или намаляват неговото влияние върху проекта до приемливи нива.

c) Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 

трансферира на трета страна, например чрез застраховане.

d) Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 

предприеме друго действие на приемлива цена.

е) Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети 

при случайно възникване на рисковата ситуация

4. Избор - Изборът на действие е баланс между множество фактори. След 

идентифицирането и оценката на рисковете, е необходимо да се изготви и план за 

управление на риска, в които ^а описани контролните действия. Всяко контролно действие.
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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.

5. Планиране и ресурсно обезпечение - Планирането включва:

a) Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на 

споменатите дейности;

b ) Разработване на подробен план за действие;

c) Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по 

време на оценка на рисковете

d) Получаване на одобрение от ръководството

e) Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените 

дейности

0  Ресурсите, необходими за дейностите по превенция, редуциране и прехвърляне на 

рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта.

6. Мониторинг и отчитане - Изпълнителят ще обърне специално внимание на

мониторинга и отчитането на дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще включват 

наблюдение V  на

идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще включват:

a) Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект

b ) Наблюдение за ранни сигнали за поява на риск

c) Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове

d) Проверка, че цялостното управление на риска се прилага ефективно.

Всяко рисково събитие се класифицира по фактори, само за себе си. Недопустимо е 

стойностите на идентифицираните рискови събития да се сумират и след това да се 

сравняват по посочената класификация, както и да се осредняват техните стойности. На база 

така описания математически пример, който е избран и разработен, за да оцени 

дефинираните рискове от Нас, то ние съставяме

Карта за оценка на дефинираните рискове

№ Вид риск Вероятност Последици (П) Риск, изразен Класифи-

(В)

0,2-Практ.

невъзможна;

1-Малки;

З-Значителни;

с Рангово 

число (Р)

Р = В*П

кация на

риска

(Степен)

0,5-Малко

вероятна;

1-В

7-Сериозни;

15-Опасни;

1-До20;

I I -  21-70;

I I I -  70 -

определени

случаи;

40-

Катастрофални.
200;

1V-201-

З-Под 400

 ̂ средна;

1Л__________



5-Средна; \/-над400.

7-Над

средна;

10-Висока.

1 Времеви рискове

•Закъснение 

началото на започване 

на работа

•Изоставане от 

графика при текущото 

изпълнение на 

дейностите

•Риск от закъснение 

на окончателното 

приключване и 

предаване на обекта

Средна

(5)

Опасни

(15)

Затруднено 

реализиране 

на Договора

(75)

Умерен риск

необходими 

са мерки за 

намаляванет 

о му

Ill

2 Липса/ недостатъчно 

съдействие и/ или 

информация от други 

участници в 

строителния процес

Средна (5) Сериозни

(7)

Затруднено 

реализиране 

на Договора

(35)

Приемлив,

неголям

риск-

необходимо 

е внимание

II

3 Липса/недостатъчна 

координация и 

сътрудничество между 

заинтересованите 

страни в рамките на 

проекта

Средна (5) Сериозни

(7)
Затруднено 

реализиране 

на Договора

(35)

Приемлив,

неголям

риск-

необходимо 

е внимание

II

4 Промени в

законодателството на 

РБългария или на ЕС

Средна (5) Сериозни

(7) - 
Затруднено 

реализиране 

на Договора

35)

Приемлив,

неголям

риск-

необходимо 

е внимание

II

5 Неизпълнение на 

договорни 

задължения, в това

Средна (5)

'  / х  /

Опасни

(15)

(75)

Умерен риск

III
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число забава на 

плащанията по 

договора от страна на 

Възложителя

Затруднено 

реализиране 

на Договора

необходими 

са мерки за 

намаляванет 

о му

6 Трудности при 

изпълнение на 

проекта,

продиктувани от 

протести, жалби и/ 

или други форми на 

негативна реакция от 

страна на местното 

население

Под

средна (3)

Сериозни

(7)

Затруднено 

реализиране 

на Договора

(21)

Приемлив,

неголям

риск-

необходимо 

е внимание

II

Като Изпълнител сме се съобразили и сме напълна наясно, че ние нямаме правно 

основание да определяме и контролираме по никакъв начин както времето, така и 

ангажиментите на Възложителя и трети страни.

В. Управление на риска

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и 

реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и 

последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията 

от нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно събитие или състояние, 

което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на проекта.
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Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се ■ 

допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, 

свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на 

проекта, отклонение от обхвата и др.

Тези процеси са следните:

- определяне на факторите на влияние -  анализ и оценка на тези фактори, които могат да 

предизвикат промяна в елементите на проекта;

- идентифициране на риска -  определяне и документиране на онези променливи, 

характеризи-ращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи 

промяна в резултат на

влиянието на посочените фактори;
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- качествен анализ на риска -  определяне на вероятния начин на промяна на 

идентифицираните рискови променливи;

- количествен анализ на риска -  задаване на количествени стойности на извършения 

качествен анализ;

- оценка на риска -  извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на 

целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бю дж ет-тук оценката на риска 

се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;

- свързано с изчислената ефективност на проекта -  конкретен количествен измерител на 

риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове 

ефективност-социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва чрез 

качествени измерители.

I. Процеси по управление на риска

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и от 

Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на 

проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през 

всички фази и следва да бъде разглеждана 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.

1) Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и 

дейностите 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 проекта за организацията 

от друга. . >

2) Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да повлияят на 

проекта, и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на определяне 

на риска са: екипът по проекта, екипът по управление на риска, специалисти от други 

клонове на фирмата, Възложителя, крайни потребители, други ръководители на проекти и 

външни експерти. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да 

се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип 

по проекта и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом 

бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни 

мерки за преодоляването му.

3) Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този 

процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на проекта. 

Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени 

рискове и насочване на усилията към* справяне с тях. Времето за реакция може да е 

критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация



също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на 

вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструмента

4) Количествения анализ на риска е цифрово изражение на вероятността отдаден риск 

и последствията му върху целите на проекта. В този процес ще се ползва техника , базирана 

на опростяване на симулацията „Моите Карло" и анализ на решенията с цел:

a) Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта.

b ) Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и определяне на 

резерв график.

c) Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на 

относителната им тежест за проекта.

d) Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват.

e) 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 проекта. 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 проекта.

f) Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови 

рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката на 

ефективността им. Това е постоянен процес в хода на проекта. 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 препланиране на проекта. 

Ръководителят на проекта и ръководителят на екипа за риска периодично получават 

информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат 

съответните мерки в хода на проекта.

II. Предпоставки/ Допускания, с които ще се управлява риска произтичащ от 

взаимоотношенията между съответните страни, формулирани и идентифицирани от 

Изпълнителя

Предпоставки/ Допускания, които са формулирани и идентифицирани от Изпълнителя, а 

именно:

1) Отлично и ефективно сътрудничество и взаимодействие между всички страни , 

участващи ангажирани в Договора

2) Адекватна и непрекъсната подкрепа, ангажираност и активно участие на Възложителя 

във всички Задачи за изпълнение на Договора

3) Изпълнение на Задачите по Договора, съгласно времевия график, представен в 

договора и в рамките на предвидения бюджет
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4) Представяне на необходимата информация от съответните органи незабавно и с 

необходимото качество

5) Компетентните органи издават навреме разрешенията/одобренията, които са 

необходими за изпълнението на отделните договори и на настоящия договор.

Г. Мерки за намаляване на риска на строителната площадка

Строителните работи започват след даване на Разрешение за строеж, Протокол за 

откриване на строителната площадка, монтаж на указателна табела за участниците в 

строителството и организация на строителната пощадка.

Строителната механизация, инвентарът и инструментите да съответстват на 

характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в 

действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

Времеви рискове

I. Закъснение/ изоставане при стартиране

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка

В случай на закъснение при начало на започване на работите и неговото непреодоляване 

ще се стигне до закъснение в началото на всички работи по програма и евентуално 

компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект. Степента 

на влияние е умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

- Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси;

Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на работите 

-  в конкретния случай.контрол върху навременното изпълнение на инвестиционните 

проекти и тяхното съгласуване и даване на Разрешение за строеж във възможно най-кратки 

срокове; - ' •- .

Изпълнителят без забавяне ще извърши всички необходими дейности и стъпки 

свързани с издаване на актовете и протоколите съгласно Наредба №  3 от 31 юли 2003г. към 

ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани за 

започване на обекта.

3/ Мерки за преодоляване на риска

В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до 

закъснението, ще се информира Възложителя и Ръководителя за предприемане на мерки 

за ускоряване изпълнението на всички работи и за влизането в график.

II. Закъснение/Изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка
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При изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото 

непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване 

на ресурсите, необходими за навременно завършване на проекта. Степента на влияние е 

умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

За недопускане изоставане от графика Участникът ще упражнява редовен контрол за 

спазване на строителния график и превантивни мерки за недопускане на изоставането.

3/ Мерки за преодоляване на риска

При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при допуснатото 

изоставане, ще се информира Възложителя и Техническия ръководител и ще се ускори 

изпълнението.

Ще се отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с Линейния график на обекта. 

При различия в действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на 

актуализиран график. При констатация на забавяне следва да преминем на двусменен 

режим на работа.

III. Закъснение/ изоставане за приключване на дейностите по реализиция на проекта 

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената

В случай на закъснение при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта и 

неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение на планирания край на завършване на 

работите по целия проект и ще доведе до неустойки, съгласно договора и загуби за 

Възложителя поради невъвеждане на обекта в експлоатация. Степента на влияние е 

умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

За недопускане на закъснение на проекта, Участникът ще изпълнява:

Контрол на качеството и степента на изпълнение на Календарния график в процеса 

на изпълнение на прокта;

Предварителна проверка на изпълнението на отделните участъци или подобекти.

3/ Мерки за преодоляване на риска

Контрол по качествено отстраняване на всички евентуално направени забележки от 

Приемателната комисия по изпълнените СМР при подписване на Протокол /Образец №15/ 

за установяване годността за приемане на строежа и за окончателното му предаване за 

експлоатация (съгласно Линейния график).

При допускане на закъснение на предаването на обекта преодоляването на риска е 

невъзможно. В този случай Участникът следва да организира работите така, че да завърши 

обекта във възможно най-кр :веде до минимум щетите от този риск.

поръчка
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IV-Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от други участници в строителния 

процес

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка

В случай на липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията 

между страните и до неспазване сроковете за изпълнение на проекта. Степента на влияние 

е приемлив, неголям риск със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска

По отношение на оторизираните държавни и общински служби като РИОСВ, РИОКОЗ, КАТ, 

ПБЗН, и др. - навременна подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с ясна и 

компетентна обосновка и с търсене на съдействие от страна на Възложителя.

3/ Мерки за преодоляване на риска

При необходимост, Участникът ще се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните 

административни органи, ръководещи съответните служби и ведомства.

У.Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка

В случай на непреодоляване на липсата на координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между 

страните и до неизпълнение на проекта. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със 

средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

Изпълнителят ще извършва:

Своевременно и коректно поставяне на възникналите въпроси и задачи по време 

на строителния процес;

Развиване на взаимоотношенията на сътрудничество между Изпълнителя и 

Възложителя, включително с крайния бенефициент;

Организиране на извънредни срещи, свързани с отчитане на напредъка на 

работите и решаването на възникнали проблеми.

3/ Мерки за преодоляване на риска
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В случай на нарушена координация и сътрудничество между заинтересованите страни. 

Участникът ще направи анализ на причините и ще представи на Възложителя предложение 

за нормализиране на отношенията между страните.

VI. Промени в законодателството на РБългария или на ЕС

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка

В случай на непреодоляване на риска от Промени в законодателството и/или промени в 

изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и 

управление на проекта, може да се стигне до извършване на дейности, които не са вече в 

съответствие с действащите законови уредби и изисквания. Степента на влияние е 

приемлив, неголям риск със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

Участникът няма възможност да избегне този риск. Промени в законодателството могат да 

настъпят единствено от законодателната или изпълнителна власти.

3/ Мерки за преодоляване на риска

За преодоляването на посочения риск ще предприемеме следните мерки:

Непрекъснато ще следи промените, касаещи законодателството на Р. България и на 

ЕС;

Предварително ще информира Възложителя за необходимостта от промяна;

Своевременно и коректно ще поставя въпросите, свързани със законодателните 

промени, касаещи наблюдението и отчитането на дейностите по договора от Изпълнителя 

пред Възложителя;

Ще организира седмични срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и 

решаването на възникнали проблеми;

Ще спазва промените в законодателството и изискванията по Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал - ръководен, изпълнителски (в 

това число и юридически), за най-бърза адаптация в променените условия на изпълнение на 

договора. Това ще гарантира изпълнението му в срок и по цена.

VII. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка

За неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя, може да се стигне до прекратяване на договора и до 

неизпълнение на Проекта. Степент^Иа влияние е умерена със средна вероятност. 1 К)



2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риI
В договорите за доставка следва да бъдат определени контролни/ ключови дати за 

работата на производителите, които ще се контролират строго от оторизирани 

представители на Изпълнителя;

За избягването на риск от неизпълнение на договорни задължения по вина на 

Изпълнителя, той стриктно ще се придържа към задълженията си по договора за 

изпълнението на обекта.

3/ Мерки за преодоляване на риска

В случай на забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя, Изпълнителят ще 

организира седмични срещи, свързани с възникналите проблеми при плащанията, за даване 

възможност на Възложителя да осигури плащанията в разумни срокове, като се използват 

финансовите възможности от осигурена кредитна линия на Изпълнителя за определен 

период.

VIII. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/ или други 

форми на негативна реакция от страна на живущите.

В случай на протести, жалби, и/или други форми на негативна реакция от страна на 

местното население, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, 

породено от забавяне началото или увеличаване продължителността на изпълнение на 

проекта. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със под средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

За недопускане на този риск, Изпълнителят ще предприеме:

Мерки за намаляване вредното въздействие върху местното население;

Уведомяване на местното население за периодите и районите на работа;

- Създаване на удобства за свободно придвижване на хора и МПС в районите на 

работа.

3/ Мерки за преодоляване на риска:

При протести, жалби, и/или други форми на негативна реакция от страна на местното 

население ще предприемем необходимите мерки за преодоляване или смекчаване на 

въздействието на причините за възникналите реакции. Предвиждаме готовност в такъв 

случай да променим графика за изпълнение, с цел моментно спиране на работа в 

проблемни участъци и изпреварване напредъка на работата в други, така че да спазим 

оферираният от нас срок за изпълнение на проекта.

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка
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IX.Други мерки и методи за намаляване и преодоляван^на възможните рискове

Някои от основните методи, по които ще се изпълнява контрола на СМР и ще осигурят 

мерки за предоляване на възможните рискове на обекта ще бъдат следните:

- Извършване на постоянен контрол по спазването на графика за изпълнение на СМР и 

актуализирането му при необходимост, съобразно възможностите при спазване на 

технологичната и организационната последователност.

- Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация), за да не се 

допусне времевото изоставане.

- Осигуряване на заместник на ръководителя на обекта , който да бъде запознат в детайли 

с работата и при необходимост да може да окаже помощ.

- Завишен контрол при осигуряване на отводняването на обекта във всеки един момент от 

изпълняване на строителството с оглед недопускане на проблеми при евентуални обилни 

валежи от д ъ ж д .

- Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с 

гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР при 

стриктен контрол на знаците от временната организация на движение на обекта.

- При аварийни ситуации ще се приложи разработения План за действие при авариини 

ситуации (ПДАС) в съответствие с чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд , който е приложен към офертата. В ПДАС са предвидени мероприятията, средствата и 

начините за действия, които ще се провеждат за предотвратяване и ликвидиране аварийни 

ситуации и аварии, при изпълнение на производствената дейност на групата на строежа.

Строително - монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически 

. проект. :

Обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания.

За предотвратяване замърсяването с прах строителната площадка, тя периодично 

ще се почиства.

Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на 

превозните средства.

Ще се изгради вътрешна площадка за престой на М ПС по време на извършване на 

дейности по товарене на отпадъците.

Ще се осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, при работа с 

опасни отпадъци и запознаването им с „Лист за безопасност'' на извозваните химически 

вещества.

Ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „Инструкци за ЗБУТ" на работниците 

и всички заинтересовани лица.

Запознаване с изготвения „План за действие при възникване на аварии на обекта".

Изготвяне на „Програма за минимизиране и управление на риска за здравето и 

безопасността при СМР на обекта". /
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Възлагане отговорност на Техническият Ръководител за предприемане всички 

мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци 

с неползотворими.

Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга 

форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

При наемане на Подизпълнители, ще се подписва Споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ и 

запознаване с мерките за опазване на околната среда. Регистър на съществените аспекти на 

околната среда на фирмата.

Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните 

средства.

В резултат посочените от нас мерки за предотвратяване и минимализиране на така 

изброените рискове ще се повлияе ефикасно върху тях при изпълнението на строително -  

монтажните работи във всички възможни аспекти, гарантиране на качествено и в срок 

изпълнение на поръчката.

Дата: 21.05.2018

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни д<

години

Подпис и печат: .... 

/Ангел Панов, управител/
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ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА СЪГЛА СИ Е С КЛАУЗИТЕ НА П РИ Л О Ж ЕН И Я  П РО ЕК Т НА ДО ГО ВО Р

управител (посочете длъжността) на Панов ЕООЛ____________________
(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамнлна 
ж илищ на сграда на територията на С толична община, район „С латина”  , във 
връзка е „Н ационалната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
ж илищ ни сгради“ , по обособена позиция: №  1 - И звърш ване на строително- 
монтажни дейности на сграда с администрат ивен адрес: гр. София, район „С латина” , 
ул. „Х убавка”  №  5.
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Долуподписаният /-пата/ Ангел Панов в качеството ми на

Д Е К Л А Р И Р А М :

21.05.2018г.
(дата на подписване)

•  Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.



О Б Р А З Е Ц  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-пата/ Ангел___________ Панов , в качеството ми на
управител (посочете длъжността) на Панов НООЛ____________________

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна 
ж илищ на сграда на територията на Столична община, район „С латина” , във връзка 
с „Н ационалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ ни 
сгради” по обособена позиция: JV® 1 - И звърш ване на строително-монтажни дейности 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „С латина” , ул. „Х убавка”  №  5. 

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

ДЕКЛАРИРАМ , че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата:21.05.2018 Декларатор:
/подпис/



ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ Ангел___________ Панов , в качеството ми па
управител (посочете длъжността) на Панов ЕООД____________________

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлаг ане на обществена 
поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилпа 
ж илищ на сграда на територията на С толична община, район „С лати на '’, във  връзка 
с „Н ационалната програма за енергийна ефективност на многофамилни ж илищ ни 
сгради“ , по обособена позиция: As 1 - И звърш ване на строително-монтажни дейности 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „С латина” , ул. „Х убавка” А» 5. 

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[21.05.2018] Декларатор: [подпис]:
I

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 
следните институции:

- • Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" J& 67 
Телефон: 02/940 6331

Интернет адрес: http://www3. tnoew. government, bg/

http://www.nap.bg
http://www3


Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/8119 443

\ /

http://www.mlsp.government.bg


< О Б Р А ЗЕ Ц  № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС

282 от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаният/-ната/ Ангел___________ Панов
ЕГН _____ . лична карта № ______________ , изд. на _____________г. от МВР
Варна, в качеството ми на управител (посочва се длъжността и качеството, в което 
лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, 
управител или др.) на Панов ЕООД (посочва се наименованието на участника), с
ЕИК 103785856_______ , със седалище и адрес на управление: гр. Варна. 6ул.: ..Ян
Хунияди” № 31. офис 306 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда 
на територията на Столична община, район „Слатина'’, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“ , по обособена позиция:. Л* 1 - Извършване на строително-монтажни 
дейности на сграда е административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. 
„Хубавка” № 5.

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляваш 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложения материален и 
човешки ресурс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда 
ангажиран в други дейности на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. '

Дата: 21.05.2018 г. Декларатор:
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