
ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД 

(  наименование на участ ника ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Николай Нейков
(трите имена)

в качеството си на управител в/на ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД, ЕИК (БУЛСТАТ) .......................,
със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Люлин,бл.322,Вх.А,апЛ 6,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” ” обособени позиции № 4

(изписва се обособената позиция)

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

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

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

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

административен адрес Сграда с административен адрес гр. София, район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” ” обособени позиции № 4 (изписва се обособената 
позиция)

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

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 220 /словом двеста и двадесет/ календарни дни.

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

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

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката: ^
2.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът  описва (в т аблицат а по-долу) дет айлно вида и качест вот о на матергмШКУе, 
които смят а да влож и при изпълнениет о на дейностите. Участникът описва /и  всички  
серт иф икат и за продукт ово съот вет ст вие и разреш ения за влагане за  р а з л и ч н и т е  
продукти, като посочи производит еля и прилож и към наст оящ от о т ехническо
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предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на 
продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение

)
____________________ ^ ^ _________________ ______________________________ _

П р оду кт/м атери а л 
по количествена 

сметка

Предложение на 
участника с описание 
на спецификациите

Производител 
/ Доставчик

Приложени сертификати 
и/или декларации за 

съответствие и/или др.

Вата каменна Клас реакция на огън А1; 
Коеф.на
топлопроводимост
\=0,035W/mK

Петралана АД Декларация за
експлоатационни
показатели

Хидроизолация АРР битумна мембрана Nord Bitumi 
SPA

Декларация за
експлоатационни
показатели

Лепило и
шпакловка
топлоизолация

Клас реакция на огън А1 Тракон
България
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

PVC дограма Коеф.на
топлопроводимост 
А,<=Т,4 W/m2K

Елегант ЛТ 
ООД

Декларация за 
съответствие

Алуминиева
дограма

Коеф.на
топлопроводимост
A.<=l,7W/m2K

Елегант ЛТ 
ООД

Декларация за 
съответствие

Силикатна мазилка EN 15824:2009 Тракон
България
ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Грунд за мазилка БДС EN ISO 2811-1:2011 Тракон
България
ЕООД

Декларация за 
съответствие

Латексова боя Покривност Клас 2 БОРО
ТЕРАКОЛ
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

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

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

1. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ

Сградата, обект на настоящото обследване, представлява пунктова сграда, 
намираща се в ж.к. "Слатина", р-н „Слатина", град София. Сградата се състои от 
високо и ниско тяло, контактуващи помежду си на фуга. Във функционално отношение 
ниското тяло е с търговски помещения, а високото тяло е жилищно, с изключение на 
партерния етаж, който също е с търговски помещения. Високото тяло се състои от сутерен 
със складови помещения, партерен етаж, 15 (петнадесет) надземни етажни нива с жилищно 
предназначение и вентилационна кухина за оформяне на т.н. „студен покрив". Жилищната 
част е изградена на петнадесет нива - от втори до шестнадесети етаж. На всяко ниво са 
разположени по един двустаен, два тристайни и един четиристаен апартамента. Главния 
вход към жилищната част се осъществява на партерно ниво от югоизточната фасада, а на 
северозападната фасада има обособен втори вход. Вертикалната комуникация е решена с 
вътрешна стълбищна клетка с двураменна стълба и два асансьора. Строителната система: 
нулев цикъл -  монолитен, жилищна част -  едроплощен кофраж (ЕПК). Складовите 
помещения към жилищата са разположени изцяло в сутеренното ниво, включително и в 
сутеренно ниво под ниското тяло. В партерния етаж са разположени търговски помещения. 
Жилищните етажи са с по четири апартамента на етаж, с еднакво етажно разпределение. 
Сградата разполага с един вход от северната си страна. Във вертикално направление се 
обслужва от едно централно стълбище и два асансьора. В жилищните етажни нива са 
извършвани множество преустройства, свързани с премахване на неносещи преградни 
елементи, което подробно е отразено в изготвеното архитектурно заснемане. Покрива над 
ниското тяло е плосък, тип „топъл", а над високото тяло -  тип „студен". Изолационния пакет 
над всяко от двете тела е развит върху гладка стоманобетонна плоча. Отводняването е 
вътрешно.

Фасадните стени в сградата са осем типа. Основно се състоят се от стоманобетонови 
елементи с 6=0,25 m и тухлена зидария от решетъчни тухли с 6=0,25 т .  Плътните повърхнини 
на остъклените балкони с PVC, алуминиеви дограми и метални единични остъкления са 
изградени от съществуващ бетонов парапет с 6=0,10 т .  По фасадните стени са констатирани 
положени топлоизолационни системи. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по 
всички фасади на сградата е U=2,15 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - 
U=0,28 W/m2K.

Дограмата представлява дървена слепена, а единична, PVC и алуминиеви профили

Фасада

Дограма

остъклени със стъклопакет, както и единично остъкление по балкони.
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Неподлленената дървена и метална дограма е предпоставка за висока инфилтрация в 
сградата.

Покрив
Покривите в сградата представляват седем типа, както следва: първи тип - плосък студен 
покрив с вентилируемо пространство (основен покрив за сградата), покрит с хидроизолация; 
втори тип - плосък студен покрив (машинно помещение), покрит с хидроизолация; трети тип 
- плосък топъл покрив (покрив на стълбищна клетка); четвърти тип - плосък топъл покрив 
(остъклени балкони на последен жилищен етаж); пети тип - плосък топъл покрив (над 
входно предверие за жилищна сграда, плочата на който е в една равнина с тази на 
магазините на партерно ниво), покрит с хидроизолация; шести и седми типове са топли 
плоски покриви -  тераси. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички покриви 
в сградата е U=l,82 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,26 W/m2K.

Под
Установени са три типа под: първи тип - под над неотопляем сутерен; втори и 
трети тип са подове граничещи с външен въздух (еркери), по които няма поставен 
топлоизолационен продукт. Обобщен коефициент на топлопреминаване на подовете е 
U=l,96 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m2K.

2. Цел на проекта

Проектът, предмет на поръчката, е насочена към обновяване на многофамилната 
жилищна сграда, като с него се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да 
се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо 
качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилната жилищна 
сграда ще допринесе за:

-по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата и намаляване на разходите 
за енергия;

-подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградата;

-осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие.

3. Задължителни изисквания към инвестиционния проект

Работният проект ще включва всички мерки от енергийното обследване. Ще бъдат 
разработени детайли за изпълнението на всяка мярка.

Проектът за енергийна ефективност ясно ще идентифицира структурата на 
топлоизолационните слоеве с технически характеристики за всеки материал.

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

За всеки материал ще се представят сертификати (декларации за експлоатационни 
характеристики), удостоверяващи пригодйрстта му и съответствието на наредбите.
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Ще бъдат спазени изискванията на Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради -  
чл.Юа. ал1, ал2 и алЗ.

В работният проект ще залегнат всички препоръки от доклада за резултатите от 
обследването за установяване на техническите характеристики на сградата, които са 
допустими за изпълнение съгласно Приложение N° 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС N° 18 от 2015 г. 
-  Национална програма за енергийна ефективност - „Методически указания".

РаботнБ проект за нуждите на обновяването ще бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба 
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и 
одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни 
количество-стойности сметки по приложимите части.

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

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

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен 
проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата 
техническо и енергийно обследване.

С работния проект:
-се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 

цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
-се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 

изпълнението на строителството;
-се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите 

по чл. 169 от ЗУТ;
-Доказват се постигнатите показатели по изискванията на техническите паспорти

4. Обем и съдържание на проекта

Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на работните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.) и 
други свързани подзаконови нормативни уредби по приложимите части, в зависимост от 
допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с 
подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

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

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни 
данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за 
влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 
изисквания към тях в съответдл^е с действащи норми и стандарти и технология на
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изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и 
съдържание съгласно изискванията на Наредба N9 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
работните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 
от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.).

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване 
на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от 
Общината.

При изготвяне на проектна документация, екипът на проектантите за разработване 
на работен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за 
сградата техническо и енергийно обследване с енергоспестяващи мерки (ЕСМ).
Работният проект ще обхваща всички дейности описани в икономически най-ефективния 
пакет от енергоспестяващи мерки, посочен в доклада за обследване за енергийна 
ефективност, както и всички задължителни мерки по отделните части в доклада от 
техническото обследване за изготвяне на техническия паспорт на сградата.

Проектната документация ще осигурява всички необходими части в обем и 
съдържание достатъчни за изпълнение на строително-ремонтните дейности, с конкретни 
проектни решения, видове, количества и стойности на СМР.

Изисквания за изпълнение на проектирането:
Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите ще включват:
- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от 

промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване 
са предписани като задължителни;

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

-всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като 
задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на 
енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (заглавието изменено - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 
г„ ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 г„ В СИЛА ОТ 15.07.2015 г.), Издадена от МРРБ 
(обн.ДВ.бр.5/14.01.2005г., изм.ДВ. бр.85/27.10. 2009г., попр. ДВ.бр.92/20.11.2009г.,
изм.ДВ.бр.2/08.01.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80/13.09.2013г., доп. ДВ. бр.93/25.10.2013г., изм. 
и доп. ДВ. бр.27/14.04.2015г., попр. ДВ. бр. 31 / 28. 04. 2015г., доп. ДВ. бр.35 /15.05. 2015г., 
изм. и доп. ДВ. бр.90 /20. 11. 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.93 /21.11.2017г.) съпътстващи 
строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани 
в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по 
Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и 
устойчивост на конкретния обект.

Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности ще са допустими за 
финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.

В техническия проект ще се предвидят продукти (материали и изделия, които 
съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България 
нормативни актове.

Продуктите ще имат оценено съответствие със съществените изисквания определени 
в Закона за техническите ий^сквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и 
материали за енергийното ройовяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) ще са с
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технически характеристики, съответни на заложените в обследването за i енергийна 
ефективност за всяка конкретна сграда. ,

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към неЯ| записки и 
детайли ще бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. ^

Изготвеният инвестиционен проект ще бъде съгласуван със сдружението на1 
собствениците на съответната сграда.

части:
Инвестиционният проект за енергийно обновяване ще се разработи в следните

-Част „Архитектурна"
-Част „Конструктивна"
-Част„Електро"
-Част „ВиК"
-Част „Отоплителни и вентилационни инсталации" 
-Част „Енергийна ефективност"
-Част „Пожарна безопастност 
-Част „План за безопастност и здраве"
-Част „План за управление на строителните отпадъци" 
-Част „Сметна документация"

Графичните, текстовите и табличните части на проекта ще се представят на хартиен и 
електронен носител.

5. Разработване на проекта по отделните проектни части 

5.1. Част „Архитектурна"
По тази част се предвижда подробно заснемане, което ще осигури подложките за 

нанасяне на заснетите инсталации. Върху чертежите ще се отразят всички промени изискани 
от Възложителя в техническата документация. Съдържанието на проектите по тази част е:

-Обяснителна записка - пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в 
съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите 
строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи 
норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и намина 
на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Архитектурно заснемане (при необходимост). ^ у ,

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

- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след 
изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото 
решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за 
финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно 
всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. 
дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава 
решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
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- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 
отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна 
клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма 
(прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на 
обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на 
отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети 
и привеждането им към нормативите -  в мащаб минимум М 1:20.

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

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

и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 
разграничени остъклени и плътни части;

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

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

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се 
представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, 
врата или витрина за обекта.
-Растерът и отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със спецификата, 

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

5.2. Част „Конструктивна"
По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички констатации, 

препоръки и задължителни изисквания заложении в Доклада за резултатите off 
обследването и оценката на съответствието на обекта. Съдържанието на проектите по т?гаи 
част е:

- Обяснителна записка - съдържа подробна информация7/  относно 
предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкция-̂ / на сградата 
във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към 
записката ще се приложат спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 
(материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към 
тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще се приложи и технология на 
изпълнението на специфични видове СМР, където е необходимо.

-Конструктивен проект, ако е приложимо -  графичен материал, статични и 
динамични изчисления.
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- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на 
сградата; Детайлите ще се изработват с подробност и конкретност, с която следва да 
осигурят изпълнението на СМР.

-Статически изчисления и чертежи подписани и подпечатани от технически 
контрол по част конструктивна, ако е приложимо

При разработването на проекта ще се спазват изискванията на:

Наредба №04/3 от 21.07.2004г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСК), 
поел. изм. ДВ №58/27.06.2008г.;

Наредба №07/2 от 23.07.2007г. за проектиране на съоръжения в земетръсни 
райони (НПСЗР).

5.3. Част „Електро"
По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички констатации, 

препоръки и задължителни изисквания заложении в Доклада за резултатите от 
обследването (мълниезащита) и оценката на съответствието на обекта.Съдържанието на 
проектите по тази част е:

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

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение

При разработването на проекта ще се спазват изискванията на:

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии -  изд. 20004г.;

Наредба №4 за техническата експлоатация на енергообзавеждането -  ДВ бр. 
99/2004Г.; Л

Наредба №4/2003г. За проектиране, изграждане и експлоатация на ей^уредби 
в сгради -  ДВ бр. 76/2003г.

5.4. Част „ВиК"
По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички констатации, 

препоръки и задължителни изисквания заложении в Доклада за резултатите от 
обследването и оценката на съответствието на обекта(подмяна на хидроизолацията на
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покрива, смяна на воронки и дъждоприемни клонове, подмяна хоризонтални тръби). 
Съдържанието на проектите по тази част е:

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

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 

-Технически изчисления

При разработването на проекта ще се спазват изискванията на:

Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 
ВиК инсталации;

Наредба №9/2001г. Ва качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели.

5.5. Част „Отоплителни и вентилационни инсталации"

По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички констатации, 
препоръки и задължителни изисквания заложении в Доклада за резултатите от 
обследването и оценката на съответствието на обекта (не е приложимо). Съдържанието на 
проектите по тази част е:

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

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 

-технически изчисления

5.6. Част „Вертикална планировка "
По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички констатации, 

препоръки и задължителни изисквания заложении в Доклада за резултатите от 
обследването и оценката на съответствието на обекта (не е приложимо). Съдържанието на 
проектите по тази част е:

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

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение

-технически изчисления
10
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5.7. Част „Енергийна ефективност"
По тази част се предвижда изпълнение на проекти отразяващи всички заложени 

енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ в Доклада за обследване за енергийна ефективост на 
сградата. Съдържанието на проектите по тази част е:

- Обяснителна записка -  Описва се съществуващото състояние на сградата от 
гледна точка на енергийна ефективност. Описват се съществуващите типове ограждащи 
конструкции с площ и структура. Описват се системите за осветление, консуматорите на 
електроенергия, прави се оценка на състоянието им, описват се мерките за енергийна 
ефективност по тях, ако такива са предложени в енергийното обследване.

- Технически изчисления. Изчислява се за всеки тип ограждаща конструкция, 
предложена за топлоизолиране от енергийното обследване, дебелината на изолацията и 
обобщен коефициент на топлопреминаване за типа конструкция. Изчисленият обобщен

'"Л коефициент на топлопреминаване за всеки тип ограждаща конструкция не може да бъде по-
голям от заложения в енергийното обследване на сградата. Изчислява се интергирания 
показател за енергийна ефективност на сградата съгласно Наредба № 7 от 2004г. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (заглавието 
изменено - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 г.), 
Издадена от МРРБ (обн.ДВ.бр.5/14.01.2005г., изм.ДВ. бр.85/27.10. 2009г., попр. 
ДВ.бр.92/20.11.2009г., изм.ДВ.бр.2/08.01.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80/13.09.2013г., доп. ДВ. 
бр.93/ 25.10.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27/14.04.2015г., попр. ДВ. бр. 31 / 28. 04. 2015г., доп. 
ДВ. бр.35 /15.05. 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 / 20. 11. 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.93 
/21.11.2017г.). Определя се класа за енергийна ефективност на сградата след изпълнение на 
мерките за енергийна ефективност.

- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и 
елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 
характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на 
вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-строителните 
детайли следва да бъдат приложени и в проекта по част «Архитектура».

5.8. Част „Пожарна безопастност"
Проектите по тази част ще бъдат с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване набезопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 
2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., б|У. 69 и 
89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и изм./и доп. 
бр. 63 от 31.07.2018г.) и съобразно категорията на сградата.
Съдържанието на проектите по тази част е:

- Обяснителна записка
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- Графична част

5.9. Част „План за безопастност и здраве"
Проектите по тази част ще бъдат с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/2004 г. издадена от 
МТСП и МРРБ, обн. ДВ. бр.37 /04.05.2004г., попр. ДВ. бр.98 /05.11.2004г., изм. ДВ. бр.102 / 
19.12. 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.90 / 15.11.2016г.)
Съдържанието на проектите по тази част е:

- Организационен план - Обяснителна записка съдържаща дани и обосновки на 
общите условия, при които ще се изпълнява строителството, строителен ситуационен план, 
избор на строителна механизация за изпълнението на СМР, самостоятелни раздели по 
здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопастност, списък на отговорните 
лица за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строителни 
места със специфични рисковее.

- Графична част

5.10. Част „План за управление на строителните отпадъци"
Проектите по тази част ще бъдат с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с Постановление № 267 от 5 декември 2017 г.

5.11. Част „Сметна документация"
Ще съдържа подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете 

СМР залегнали във всички гореизброени части от инвестиционния проект, в т.ч. подробни 
количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете 
СМР. 6

6. Окомплектоване на работния проект
Разработваните проектни части ще са в съответствие с Наредба №4 от 21.05.2001г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще са окомплектовани по следния 
начин:

- Заглавна страница
- Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност на

проектанта
- Копие на застрахователна полица професионална отговорност на проектант
- Съдържание
- Обяснителна записка
- Изчислителна записка /където е приложимо/
- Подробна количествена сметка
- Детайли /където е приложимо/
- Графична част

Работният проект ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител.
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7. Описание и обосновка на необходимите човешки ресурси за реализацията на 
проекта

Ефективното изпълнение на поръчката изисква висока степен на координация, както 
между членовете на екипа, така и с Възложителя по възникнали въпроси. Високата степен на 
координация се осъществява от съвместните действия, когата ясно са определени правата, 
задълженията и отговорностите между всички членове на екипа. Точно дефинираните 
механизми и процедури за контрол и координация между членовете на екипа могат да 
гарантират преодоляването на възникнали диспропорции и да доведат до висока степен на< 
съгласуваност при реализирането на отделните проекти и качествено изпълнение на 
поръчката.

Предвижда се екипа от проектанти да се ръководи и управлява от ръководител на 
екип, като за по-добра вътрешна координация при разпределяне на задачите и
отговорностите на членовете на екипа и извършване на контрол при изпълнение на 
предмета на поръчката, предвиждаме координатор за обекта.

Ръководител на екипа:
- Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и 

авторски надзор за неговото строителство;
- Осигурява съвременно проектиране на обекта;
- Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната 

документация и съкращаване на разходите на материални ресурси;
- Изготвя комплексни план-графици за изпълнение на проектните работи за

обекта;
- Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, 

разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на 
работата;

- Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проекти, 
икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете 
за разработване на проектно-сметната документация;

- Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация 
и държавните стандарти, норми, правила и инструкции;

- Съвместно с Възложителя извършва заверка и защита на проекта във 
висшестоящи организации и инстанции и участва в разглеждането и съгласуването на 
предложената проектно-сметна документация;

- Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно- 
сметната и друга документация;

- Подготвя предложение към Възложителя на проекта, за нанесените в 
работните документи изменения;

- Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила,
инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации; /:

- Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и 
експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване 
на техническото и икономическо ниво на проектните дейности.

Ръководителя на екипа е отговорен за:
- качеството на инвестиционния/работен проект;
- контрола на качеството и ефективността при проектирането ^подготовката на 

техническата документация;
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- изготвянето на реални и рационални план-графици за етапите на изпълнение 
на проекта и спазване на сроковете;

- поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща проектната
дейност.

Координатор:
- Отговаря за ежедневното изпълнение на проекта, като планира и следи 

работата на всеки от екипа;
- Осъществява оперативното планиране, организиране и контролиране на 

различни вътрешни процеси в екипа -  комуникация, взаимодействие с ръководителя на 
екипа, с Възложителя и външни организации.

Най-важната компетенция, присъща на „Координатора" е оперативното планиране:
- оценка на ситуацията, в която се намира екипа сега -  достатъчни ли са хората, 

ресурсната обезпеченост, информацията, реални ли са сроковете, съществува ли опастност, 
която би могла да застрашава процесът на постигане на целите.

- предлага решенияза отстраняване на констатирани несъответствия и 
пропуски и предложения за подобряване на проектните дейности за постигане на крайните 
резултати.

Проектанти по отделните части:
- Активно са ангажирани през целия срок на действие на договора за 

проектиране, като участват и в съответните фази на проекта, където се прилага тяхната 
експертиза;

- Спазват техническите, икономическите, екологични и социални изисквания 
относно проектирането на обекта;

- Използват съвременни технически средства, предназначени за проектиране и 
изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация;

- Явяват се и защитават разработките си пред съгласувателните институции 
/Пожарна безапастност, РИОСВ и др./ и съответната общинска служба и извършват налагащи 
се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо.

Предложения екип проектанти за изпълнение на поръчката са висококвалифицирани 
специалисти и експерти -  архитекти и инженери, с доказан опит в своята професионална 
дейност.

Предложените от нас проектанти и експерти за изпълнение на поръчката притежават 
знания, умения и опит, придобит при проектиране на обекти, сходни с предмета на 
поръчката, което е предпоставка за качествено изпълнение на поръчката.

В предложената Схема на организация на работата на екипа за изпълнение на 
поръчката са показани координацията между членовете на екипа, както и комуникациите с 
външни институции и Възложителя, направено е условно разделение на проектните 
дейности по съответните части, така че да се оптимизиратпроцесите на контрол и 
координация за качествено изпълнение на поръчката.

За регулиране на координационните връзки между отделните сектори отговаря 
ръководството -  ръководителя на екипа и координатора.

Комуникацията в екипа осигурява координиране надейносттамежду всички членове 
на екипа, обмен на информация, решаване на проблеми и вземане на решения. /V

Вертикалната комуникация от горе надолу се осъществява чрез разпсур^Дби от 
ръководителя на екипа, а отдолу нагоре чрез становища и др.

Някаи форми на комуникация са:
- интернет;
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- оперативни събрания на ръководния състав, екипни съвещания и дриги 
събрания на членовете на екипа;

- директни контакти между членовете на екипа.

8. Разпределение на задачите и отговорностите между експертите
8.1. Част „Архитектура"
Като главен проектант и ръководител на проекта, лицето е и главен координатор по 

проекта. Ще координира действията на всички експерти. Ще следи за съгласуването на 
всички проектни части. Ще осъществява връзка между Възложител и Изпълнител. Ще следи 
за изпълнението на графика на поръчката. Ще приема цялата кореспонденция, изходни 
данни и друга техническа информация от Възложителя и ще гарантира, че тя е достигнала до 
съответния експерт. Ще осигурява присъствието на съответните експерти на междинните 
работни срещи, както по време на проектиране, така и по време на изпълнение на авторския 
надзор.

Проектът по Част „Архитектура" ще бъде изпълнен стриктно по заданието на 
Възложителя.

8.2. Част „Конструктивна"
Проектантът ще изготви цялата необходима документация по Част „Конструктивна" за 

обекта. Проектът ще бъде изготвен изцяло по изискванията на Възложителя и 
предварително съгласуван с него. Ще съгласува своите проекти с проектантите по останалите 
части.

8.3. Част „Електро"
Проектантът ще изготви цялата проектна документация по Част „Електро". Проектът 

ще бъде изготвен изцяло по изискванията на Възложителя и предварително съгласуван с 
него. Ще съгласува своите проекти с проектантите по останалите части. Проектът ще бъде 
изготвен съгласно валидните норми за проектиране.

8.4. Част „ВиК"
Проектантът ще изготви цялата проектна документация по Част „ВиК". Проектът ще 

бъде изготвен изцяло по изискванията на Възложителя и предварително съгласуван с него. 
Ще проектира новите инсталации съгласно валидните норми за проектиране. Ще съгласува 
своите проекти с проектантите по останалите части.

8.5. Част „Отоплителни и вентилационни инсталации" -дружеството има в екипа си 
проектант, но не е приложимо

8.6. Част „Вертикална планировка"- Проектантът ще изготви цялата проектна 
документация по Част „Вертикална планировка". Проектът ще бъде изготвен изцяло по 
изискванията на Възложителя и предварително съгласуван с него. Ще проектира новите 
инсталации съгласно валидните норми за проектиране. Ще съгласува своите проекти с 
проектантите по останалите части.

8.7. Част „Енергийна ефективност"
Проектантът ще изготви цялата проектна документация по Част „Енергийна 

ефективност". Проектът ще бъде изготвен изцяло по изискванията на Възложителя и 
предварително съгласуван с него. Ще обхване всички енергоспестяващи мерки, предписани 
в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за 
енергийна ефективност. Ще бъдат разработени чертежи и детайли на топлоизолационните 
фасадни материали, изчисления и оразмеряване на топлинната изолация на ограждайте 
елементи, спецификации на монтажно-инсталационните материали, количествени смекти.

8.8. Част „Пожарна безопастност" [//
Ще бъде направена оценка по Част „Пожарна безопастност" и ще се ср^ей^хъс



заданието. Проектът ще бъде изготвен изцяло по изискванията на Възложителя 
/предварително съгласуван с него/ и според действащите в момента наредби и изисквания. 
Ще съгласува своите проекти с проектантите по останалите части.

8.9. Част „План за безопастност и здрае" и „ПОИС"
В тази част ще бъдат фиксирани сроковете за реализация на проекта; Ще бъдат 

упоменати условията за изпълнението на строителството, ще се изработи строителен 
ситуационен план, ще се посочи строителната механизация за изпълнението на СМР, ще се 
се посочат и дефинират мерките по ЗБУТ, ПБ и опазване на околната среда.

8.10. Част „План за управление на строителните отпадъци"
Проектът ще бъде изготвен според изискванията на Възложителя и според 

действащите в момента наредби и изисквания

8.11. Част „Сметна документация"
Ще бъде изработена от проектантите по съответните проектни части и щб се изготви 

обща количественно-стойностна сметка за всички проектни части.

9. График за изпълнение на поръчката
След предварителна оценка на спецификата на обекта и необходимото време за 

изпълнение на предмета на поръчката, обвързано с нормативно определената 
последователност на дейностите.

Проектирането не започва веднага, тъй като е необходимо време за заснемане 
(сверяване на заснемането), огледи и проектантите по всички части да се запознаят с 
наличната документация, изискванията на Възложителя, с архитектурните и конструктивни 
становища, както и да дадат свои експертни мнения и препоръки по изпълнението на 
другите части.

Подготвителният етап на проекта се състои от следните подитапи: получаване и 
проучване на изходните данни, архитектурно заснемане, изготвяне на подложки по Част 
„Архитектура", заснемане на инсталациите и нанасяне по чертежите.

Дейността по изготвянето на Работни проекти по всички части е структорирана, както 
следва:

- изготвяне на архитектурни подложки, отразяващи изискванията на
Възложителя;

- изготвяне на работни проекти по части /Архитектура, Конструкции, Ел, ВиК,
ЕЕ, ПБ, ПБЗ/

- съгласуване на проектите между специалностите;
- срещи с Възложителя за предварително обсъждане;
- изготвяне на работни детайли по всички части;
- изготвяне на КСС;
- подготовка за предаване на проектите -  окомплектоване и заверка.

10. Механизъм на вътре-екипна координация при разпределение на задачите и
отговорностите на членовете на екипа в контекста на поръчката. (

Управлениено на проектантската дейност се осъществява чрез утвърдени процедури 
за оситуряване на нормални условия на работа, с оглед свеждане до минимум на римса/от 
неизпълнение на поръчката или неспазване на поетите договорни ангажиме^щ / по
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отношение на качеството и срок на изпълнение. При изпълнение на проектирането се 
осъществява непрекъснат контрол за спазване на нормативната уредба и изискванията на 
Възложителя.

Имаме утвърдена и действаща система за поетапен и текущ контрол при извършване 
на проектирането. Изискването за качествено изпълнение на проектните дейности във 
фирмата се решава на три нива:

Първо ниво -  изискването на ръководството за използването на съвременни 
технологии и материали за проектиране.

Второ ниво -  качествен подбор и динамична квалификация на проектантските 
кадри на всички нива и определяне на задачите пред всеки за активно участие в системата 
от мерки и мероприятия за участие и контрол в качеството на проектиране.

Трето нива -  създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на 
качеството за всеки конкретен обект и обвързването на изискванията за качеството с 
резултата от положения труд и срочното завършване на проектните дейности.

Като цяло в управленската пирамида за качество, ключовите понятия се реализират
чрез:

- динамична квалификация на кадрите и техническото, технологично и 
организационно ниво на знанията и уменията;

- вътрешна система за стриктно спазване на нормативните изисквания;
- успешно прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен 

стремеж за постигане на по-добро качество.
С цел постигане на максимално изпълнение на изискванията на Възложителя относно 

качеството и сроковете за изпълнение на предвидените проектни дейности, като кандидат- 
изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент за осигуряване на добра и 
стегната организация на материалния и трудов ресурс, оказване на съдействие на всички 
контролни и съгласуващи органи, имащи връзка с изпълнение на проектните дейности и във 
връзка с подготовката и събиране на необходимите строителни книжа и документи, както и 
осъществяване на непрекъснат контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица при 
решаване на възникнали затруднения и съгласуване на материали и технология на 
изпълнение и други, свързани с проектирането.

В изпълнение на своите задължения ние се ангажираме:
- Да изработим в необходимия нормативен обхват и съдържание работни 

проекти по предвидените в поръчката и в техническото задание проектни части, чрез екип от 
правоспособни проектанти -  с доказан професионален опити технически компетентности, 
отговарящи на изискванията на ЗУТ, на Закона за камарите на архитектите и иненерите в 
инвестиционното проектиране, Закона за енергийната ефективност, както и на изискванията 
на Възложителя, посочени в документацията за участие в настоящата процедура;

-Да съдействаме при съгласуване и одобряване на работния проект;
- Да осигурим необходимата организация за ефективна комуникация на своя 

екип в процеса на проектиране, съгласно законовите изисквания.

11. Подход за изпълнение на поръчката.
При изпълнение на поръчката ще бъдат прилагани следните подходи:
11.1. Интегриран подход

При интегрирания подход се включват всички експерти, които по един или друг 
начин участват в планирането, проектирането и изпълнението на проекта, при това още от 
самота начало. Различните участници в екипа са ангажирани активно в съответните фаз*м/а 
проекта, където се прилага тяхната експертиза, но изключително важно е проектът дз^йвр^и
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от колективното знание на всички, което е предпоставка за успешно изпълнение на целите и 
постигане на договорения резултат.

Предимства на интегрирания подход:
интегрираното планиране дава възможност да оптимизираме 

професионалния принос на всички участващи в проектирането и изпълнението на един 
проект, както и финансирането на цялостното качество на проекта.

интегрираното проектиране спестява огромни разходи, защото 
възможностите за влияние в една оп-ранна фаза са значително по-големи от фазата на готов 
проект.

11.2. Подход на постоянна съгласуваност, взаимодействие и съдействие между двата 
основни участника в договорните отношения -  Възложител -  Проектант.

Този подход на постоянно взаимодействие и комуникация между двете страни 
ще осигури и гарантира точното изпълнение на проектатската услуга, според изискванията 
на Възложителя. Също така ще осигури и постоянна ревизия и контрол на Възложителя, 
както и проследяване на всички етапи на проектантския процес. В този процес и чрез този 
подход ще се гарантира единство в действията и на двете страни -  Възложител и Проектант.

Във връзка с това проектантът ще осигури"контакт лист" с имената, 
електронните адреси, телефони, факсове и др. координати на всички свои специалисти 
/експерти/, ангажирани за изпълнение на проектирането по съответните позиции.

Проектантът ще изисква и координати на всички представители на 
Възложителя, отговарящи както по технически, така и по юридически и други 
административни въпроси.

Във връзка с изпълнението на поръчката, ще бъде определен ден от седмицата 
за съгласуване на проектните части и уточняване на подробности по технологията сградите и 
съоръженията. На тези срещи -  оперативки, би следвало да бъде задължително 
присъствието, както на експертите проектанти, така и на представители на Възложителя. 
Всички срещи ще бъдат протоколирани, а протоколите -  разписани от всички присъстващи 
страни. Тези документи ще станат част от архива на проекта и ще гарантират в голяма степен 
качеството и липсата на пропуски в проектанткия процес.

11.3. Подход на последователност и следване на всички изисквания на Възложителя, 
спазване на всички нормативни документи /по съответните части/, спазване на обема и 
съдържанието на проектите.

Във връзка стова, проектирането ще премине през следните основни етапи:
Първи етап -  проучване:

- Проучване на всички изходни данни за проектиране: проучване на 
наличната проектна документация и съпоставката й с действителното състояние на сградата.

- Техническо заснемане на сградата.
Втори етап -  изготвяне на Работни проекти:

- Работният проект представлява проектна разработка по всички 
проектни части, която е свързана с оразмеряването, доразвиването и окончателното 
техническо решение на проектната задача, ползващо като база изискванията на 
Възложителя и резултатите от проучванияна в Първи етап.

Нормативна уредба -  при изпълнение на дейностите ще бъдат спазвани всички 
нормативни изисквания, отнасящи се до обекта на обществената поръчка:

- ЗУТ к
- Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти;
- Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранениелУй&номия
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на енергия в сгради;
- Закон за техническите изисквания кълл продуктите;
- Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти;
11.4. Подход на последователност, постоянност и коректност при съгласуване на 

проектите след внасянето им в одобряващите инстанции.
След предаване на работните проекти, проектантите ще следят за забележки 

по съответните проектни части и ще бъдат в готовност за незабавното им отстраняване. 
Корекциите на забележките ще се осъществяват с подмяна на съответните откоригирани 
чертежи, записки и други материали, всичко за сметка на Проектанта. Всички тези 
ангажименти са ангажименти на проектантите, за тяхна сметка и до получаване разрешение 
за строеж.

-"Л

■ '"'ч

12. Авторски надзор
Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част 

при следните случаи:
- При подписване на протоколи и актове;
- При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти;
- При изменение на проектни части по време на работа;

Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответните части
на площадката за всички етапи на изпълнение на обекта след писмено предизвестие от 
Възложителя или упълномощено от него лице;

Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част 
при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено 
от него лице;

Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ 
строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация 
на строителството, при извършване на определен вид дейност;

Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ 
строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Проектантът съгласува екзекутивни чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от
ЗУТ;

Проектантът изготвя междинни доклади след приемане на строителството за 
всеки един от етапите;

Проектантът няма да използва по никакъв начин, включително за свои нужди 
или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови 
служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на 
договора за проектиране;

Проектантът ще да уведомява своевременно Възложителя за промяна в 
изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали 
допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на 
приетите КСС;

Проектантът ще да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на 
изпълнението на договора поради непредвидени обстоятелства, като приложи съответните 
документи, доказващи наличието им; / >

При необходимост ще изготвя ревизирани чертежи или измен^йя на 
проектите по време на работа.

Ще вписва констатации и забележки със Заповеди от него в Заповййвата книга
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на обекта;
&

Ще присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете съобразно 
Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
след покана от Възложителя;

Ще участва в приемателната комисия за приемане на извършените строително 
- монтажни работи

Ще изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на Разрешение за 
ползване на обекта;

13. Анализ на рисковете по проекта

Идентифициране на прогнозни заплахи и потенциални рискове за проекта по предварителна 
оценка.

Независимо, че още на етапа на офериране няма все още натрупана достатъчна 
информация, доказваща с достатъчно висока степен на достоверност, че първоначално 
дефинираните заплахи във времето преди подписване на Договора могат да преминат в 
рискове за проекта, Оферентът предшестващо е идентифицирал следните заплахи, които 
могат да преминат в рискове:

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

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

> Надвишаване на прогнозираните финансови разходи за заплати и услуги вследствие 
изненадващо високо ниво на инфлация, затруднения при спазване на предварително 
обявената бюджетна рамка;

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

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

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

> Проблеми, свързани със сигурност на информацията;

> Други. I
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На база дефинираните от Оферента евентуални източници на риск, Изпълнителят е 
определил следните насрещни мерки за тяхното преодоляване/смекчаване на 
отрицателното им въздействие:

V \

№ Идентифициран риск Мерки

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

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

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

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

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

В своя екип Оферентът 
разполага с голям брой 
компетентни специалисти и 
ръководителят на проекта ще 
потърси съдействие чрез 
Възложителя за възможности за 
организиране на официални 
срещи за подобряване на 
координация и взаимодействие 
между отделните участници в 
цялостния процес по 
подготовка на проекта и рискът
imp 6ълр ППРПЛПЛЯН__________
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Риск, свързан с липса на качествено и ефективно 
управление на проекта

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

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

продължителностПроблеми с голямата 
на
съгласувателните процедури при взаимодействие 
Възложителя за съгласуване на работния проект;

Временна политическа криза и/или произтичаща от това

Изпълнителят е персонифицирал 
и разпределил отговорностите 
върху членовете на Екипа за 
управление и координиране и 
специалния координиращ екип, 
който активно ще въздейства със 
законови средства чрез 

сежедневни контакти (писмени и 
устни) за ускоряване на 
процедурите

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

Изпълнителят ще съдейства 
активно за подготвяне на 
необходими доклади и справки, 
при поискване от Възложителя,

смяна на приоритетите на управляващитечРез които Да се спомогне за 
заинтересовани институции - опасност от отрицателно преодоляване на затрудненията, 
въздействие и забавяне на развитието на проекта или 
затруднения при източниците на финансиране';
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8

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

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

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

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

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

Едно от задълженията на 
ключовите експерти и другите 
специалисти, които ще бъдат 
определени с длъжностните им 
характеристики и ежедневна 
проверка за актуалността на 
нормативите и стандартите. 
Основна роля за преодоляване 
на риска ще има и Водещия 
проектант.
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Вземане на подлежащо на оспорване техническо 
решение, благоприятно за Възложителя, но 
неприемливо и оспорвано от другите взаимодействащи 
съгласуващи и одобряващи страни - общини, дружества 
за комунални услуги;

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

12 Проблеми, свързани със сигурност на информацията

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

През целия период на изпълнение на проекта ще бъде провеждано изследване и 
осъществяване на контрол на риск с цел да се идентифицират всички нови опасности и да се 
гарантира запазването на ефективността на дейностите по третиране на риска. 
Ефективността на процеса на управление на риска ще бъде обмислян от Екипа на 
изпълнителя за управление и координиране на обекта.

Изследването на риска по време на жизнения цикъл на проекта ще гарантира, че 
съответните документи, стандарти, процедури и списъци се променят и поддържат 
непрекъснато.

Контролът на риска ще бъде непрекъснат на всички етапи от проекта. Той ще включва 
разглеждането на бюджета на проекта, частите на проекта и други данни в проекта. 
Основните стъпки за контрол на риска ще се извършват на ключови места в проекта или при 
съществени промени в проекта.

7
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2.3. Технология за строителство

Откриване строителна площадка

Откриването на строителната полощадка ще се осъществи след одобрение на проекта от 
страна на Възложителя и след подписване на Протокола за откриване на строителната 
площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - обр.2 и 2 а по Наредба 
N93/31.07.201 Зг. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Подготовка на строителната площадка

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

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

Строителство

Строителството е етапът, който ще включи изпълнението на всички видове работи 
предвидени в доклада за ЕЕ и Техническия паспорт като задължителни.

По-долу сме описали подробно строително - монтажните работи, които ще бъдат 
извършени, като в зависимост от характера на дейностите и мястото на изпълнението им, 
сме ги разделили и а следните групи.

1 .Работи по покрив
-Демонтаж мълниезащита и заземление по покрив
-Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по бордове и комини 
-Демонтаж на стара хидроизолация, вкл. и сваляне на отпадъци 
-Грундиране с битумен грунд за полагане на хидроизолация 
-Доставка и полагане на битумна хидроизолация от два пласта, от кои

вторият с посипка
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-Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 
Kg/m3), 6=14 cm

-Монтиране на нова мълниезащитна уредба /покривна мрежа, ревизионни връзки; 
-Монтиране на ламаринени обшивки;

2. Работи по дограма 1
-Демонтаж на съществуваща стара дограма
-Доставка и монтаж на PVC петкамерна сдвоен стъклопакет, с едно нискоемисионно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.4 W/m2K
-Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази 
-Доставка и монтаж на метални плътни входни врати с топлоизолация и горно 

остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 2,20 W/m2K- входни 
врати

-Вътрешно обръщане по дограма(вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без 
финишен слой)- по апартаменти и общи части 

-Изнасяне,натоварване на стара дограма

3. Работи по фасади

-Монтаж на фасадно скеле / подемни платформи, люлки и др.
-Демонтаж на бордюри по парапети 
-Демонтаж на съществуваща топлоизолация
-Очукване и възстановяване на подкожушена мазилка по фасадите 
-Основен ремонт на всички видими корозирали части по фасадни панели - почистване 

от корозия и обработка с антикорозионни покрития, шприц и циментова мазилка
-Взстановяване на връзки на балконски парапети със стоманобетоновата конструкция 
-Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

по фасади, вкл.по страници на прозорци и врати
-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип твърда каменна вата , d= 10 

cm вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени 
-Топлоизолационна система по страници на прозорци (вкл. лепило, арм. мрежа, 

шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи).
-Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

по борд покрив
-Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип твърда минерална вата, d = 10 

cm (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени (борд 
на покрив)

-Заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове на '
покрив

-Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с широчина
см
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-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране

-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
бордове на покрив

-Демонтаж на фасадно скеле / подемни платформи, люлки и др.
-Натоварване ръчно, извозване и разтоварване боклуци и строителни отпадъци

4. Работи по под

-Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 
по цокъл и еркери

-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип твърда минерална вата, d = 10 
cm (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери

-Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени 
на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране

-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
еркери, включително грундиране

5. - СМР в общи части на жилищната сграда

-Почистване до здрав бетон местата с оголена армировка и третиране корозиралия 
слой с преобразовател за ръжда и нанасяне на репариращ състав .

-Очукване и възстановяване на мазилка по вътрешни стени и тавани - стълбище и 
стълбищни площадки

-Сваляне на стара боя и грундиране е дълбокопроникващ грунд по вътрешни стени и
тавани

-Гипсова шпакловка по стълбищни клетки
-Боядисване с латекс двукратно по вътрешни стени и тавани -стълбище и стълбищни 

площадки
-Направа холкер по периметъра на сградата при топлоизолация
-Ремонт на и направа на настилки около сградата
-Натоварване ръчно, извозване и разтоварване боклуци и строителни отпадъци
-Подмяна на канализационната инсталация в сутерена

Завършване на строителството и предаване на обекта

Изготвяне на необходимите документи и технически одобрения на машините и 
съоръженията (ако има такива).

-Изпълнителят ще представи на Строителния надзор всички декларации за произход 
на материалите и декларации за съответствие на материалите и съоръженията със 
съществените изисквания към строежите, удостоверяващи прилагането на утвърдените 
стандарти.
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Преди подписване на констативен акт обр. 15, Изпълнителят ще предаде на 

Възложителя за всяка единица от оборудването(ако има такова), влизащо в състава на 
строежа (в обем не по-малък от обема на документацията на завода-производител) 
следните документи, изготвени на български език:

-Технически паспорт;
- Техническо описание;
-Инструкции по експлоатация
Обектът ще се завърши и предаде на Възложителя в договорения срок и с качество, 

съгласно изискванията на техническите спецификации и ЗУТ.
След приключване на работите по предмета на договора и преди организиране на 

процедурата за установяване годността на строежа, ще се демонтират всичките съоръжения 
(офиси, огради и др.), ще се изтегли цялата механизация и невложени материали и ще се 
почисти строителната площадка.

Технология за изпълнение на основните видове СМР по части

1.Част „Архитектура"

1.1. Подготовка на обекта за работа / изпълнение на демонтажни работи/
Подготовката за изпълнение на демонтажните работи се състои в монтиране на 

подемно съоръжение/телфер,скеле, осигуряването на работна ръка, направа и монтиране 
на коруба/ улеи/ с цел безпрепятствено изхвърляне на получените строителни отпадъци от 
изпълнението на демонтажни работи по дограмата, от разчистването на покрива, с цел 
осигуряване фронт за изпълнение на новопроектираните СМР. Работата ще протече 
съобразно одобрените проекти при спазване на инструкциите за ЗБУТ.

1.2.Полагане на двупластова битумна хидроизолация, от които вторият с посипка

Екипировка и оборудване за полагане

За да се осигури правилен монтаж, е необходимо да се спазват правилата за 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, относно полето (мястото) на 
полагане на хидроизолация и поведението на персонала. Препоръчително е работниците в 
бригадите да бъдат снабдени със следната екипировка:

-Мистрии със заоблени върхове; Подходящи ножове със стоманени прави и орлов 
нокът резци; Бутилки за газ пропан - бутан; Средно големи пожарогасители;

-Горелки с регулатор и вентил високо налягане; Гумен маркуч устойчив на високо 
налягане;

-Шарнирни съединения между вентила и маркуча, предотвратяващи усукване на 
маркуча; Маски за полагане на грунд и защитна боя; Работни комбинезони с дълги ръка## 
Високи предпазни обувки; Предпазни ръкавици; Метли за чистене.

С
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Подготовка за полагане: (\

- Подготовка на основата
Всички повърхности и площи, върху които материалите ще бъдат полагани чрез 

метода на газопламъчно заваряване трябва да бъдат сухи, твърди и чисти. Всякакви 
замърсявания, прах, остатъци и свободни частици трябва да бъдат отстранени, преди 
започване на работата. Основата трябва да бъде без дупки или пропадания, ако има такива 
следва те да бъдат запълнени и заравнени (със замазка, хоросан, пясък и др).

Предварително да се провери наклона на покрива за да сме сигурни, че водата ще се 
оттича в посока на водосточните тръби и няма причини за задържането й върху готовите 
площи. Препоръчва се повърхността да има наклон минимум 2 %.

Всички остри издатини и ръбове трябва да бъдат загладени. Там където е имало 
видими повреди като фуги и шупли е необходимо, същите да се запълнят и загладят. При 
възстановителни работи всички мехури, балони, временни кръпки, вдлъбнатини ц др. в 
съществуващата хидроизолация, трябва да бъдат изрязани и добре поправен (репарирани).

Точките на свързване на хоризонталната равна основа с вертикалните плоскости 
(бордове) да се заоблят, да имат изграден холкер. Това може да се постигне посредством 
специални профили от изолационен материал, дърво или да бъдат направени от бетон.

- Полагане на битумен грунд
За да се получи отлично залепване на мембраните към основата е необходимо да се 

положи слой битумен грунд.
Всички покривни повърхности трябва да бъдат обработени с подходящ битумен грунд 

на разтворима основа, дори когато не се изисква пълно залепване. Грундът има за цел да 
премахне прахта от площите приготвени за изолиране и да подобри адхезията между двете 
мембрани (старата и новата). След полагането му, той трябва да се остави добре да изсъхне. 
Подходящи за използване е: студен битумен грунд. Разходът му е около 200 гр./м2. Полага 
се с четки или мечета.

Общи указания и методи за полагане
Лошите метеорологични / климатични условия (дъжд, сняг, висока влажност) могат да 

причинят усложнения и да влошат качеството на операциите на полагане. Ако температурата 
при монтажа падне под + 5°С, се препоръчва да се спре работа, защото после през летния 
сезон, ще се появят мехури, разделяне на слоевете и други проблеми, като повдигане / 
разширяване на мембраната и т.н.

Битумните водонепропускливи мембрани модифицирани с АРР или SBS се полагат от 
външната страна на сградата, където предотвратяват просмукване на вода. Приложения/щп 
"сандвич'1 са приемливи, при условие че покриващият пласт е добре оразмерен и ще 
предотврати отделяне на еластичното покритие, причинено от натиска на водата.
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регистриране нарушения в строителния график и превантивно решаване на предвидими 
проблеми. !

I
!

4. Промени в законодателството на България или на ЕС. j

Оценка на вероятността за настъпване: ниска |
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: Промяна на 

обхвата на техническия инвестиционен проект на обекта във връзка с промени в 
нормативната база, свързана с проектирането. Промяна в обхвата на вече одобрени за 
финансиране мерки, което ще доведе до промяна в обхвата на договора. Закъснения в 
изпълнението на обекта и непостигането на целите на Възложителя и ненавременно 
усвояване на средствата.

Оценка на степента на стойността на риска: ниска j 
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ijj,e бъдат 

засегнати - Актуализиране на всички работни проекти. Ценобразуване на нови виДове 
работи, свързани с промени в техническите спецификации. Изготвяне на нови графици за 
изпълнението на обеста..

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Постоянен 
достъп до Националната програма за енергийна ефективност, до съществуващата Ьравно- 
нормативна база на Р. България и Европейския съюз и изграждане на система за 
непрекъснат контрол върху промените на правно- нормативна база на Р. България.; 
Включване в екипа на участника на подготвени експерти, притежаващи познания в детайли 
за приложимите аспекти на европейското и българското законодателство, както и на 
Националната програма за енергийна ефективност.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
установяване на своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички 
заинтересовани страни в рамките на проекта. Включване в екипа на компетентни лица, 
които отговарят за правните аспекти на изпълнението на Договора. 1

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

• Проблеми във финансирането на обекта:
Оценка на вероятността за настъпване: средна 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: пррблеми в 

отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на изпълнението на обекта.
Оценка на степента на стойността на риска: средна 1
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Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 
засегнати - всички работи предвидени по графика за изпълнение на целия проект1.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Своевременно 
изготвяне на документи за плащане съгласно изискванията на договора. Създавайе на добра 
организация за осъществяване на своевременна комуникация - кореспонденция, Срещи, 
доклади, графици и др. с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно сътруДничество 
между всички заинтересовани страни в рамките на проекта. i

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: В случаите на съществени промени установяване на своевременна комуникация и 
съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на проекта. | 
Разсрочване на плащания към доставчиците, осигуряване на зеамни средства от б|анки, 
изработване на компенсационен график на паричния поток. i

• Забава на плащанията по договор от страна на Възложителя: |
Оценка на вероятността за настъпване: средна i
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: Проблеми в 

спазването на финансовата дисциплина от участника и увеличаване на задлъжнялрстта на 
изпълнителите по договора към държавни органи, кредитни институции и други 
фирми/доставчици. Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно 
които е договориран. Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР.

Оценка на степента на стойността на риска: средна
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 

засегнати - Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни. 
Спазване на строителния план-график. Осигуряване на качество на изпълняваните СМР. 
Спазване на финансова дисциплина от участника и ограничаване на задлъжнялостта към 
НАП, финансови институции и други фирми/доставчици.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Навременно 
изготвяне и предаване на документите за плащане, навременно преглеждане и коригиране 
на документите за плащане от Възложитела и Инвеститорския контрол, актуализиране на 
графика за паричния поток, осигуряване на допълнителни парични средства.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: Договаряне и разсрочване на плащания към доставчици, наличие на кредитна линия.

• Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта:
Оценка на вероятността за настъпване: ниска
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: води до Jh  

забавяне сроковете в графика.
Оценка на степента на стойността на риска: средна -  в ценовото 

предложение са предвидени всички средства за изпълнение на обекта. Разходът на 
материали е предвиден съгласно съответните норми за изпълнение.

Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 
засегнати - всички работи предвидени по графика за изпълнение на целия проект.
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Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Постоянно 
контролиране на разходваните материали, недопускане тяхното увреждане, недопускане 
технологичната фира да бъде по-голяма от нормативно допустимата. Постоянен крнтрол 
върху цените на материалите и труда. !

Мерки за преодоляване на последиците при настъпваме на 
риска: Договаряне и разсрочване на плащания към доставчиците, осигуряване на заемни 
средства от банки, зработване на компенсационен график на паричния поток. Вклочване в 
екипа на отговорни компетентни лица, които ще следят за спазване на финансовата 
дисциплина.

• Неизпълнение на договорени задължения по отношение на качеството:
Оценка на вероятността за настъпване: ниска 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: в|зди до 

забавяне сроковете в графика.
Оценка на степента на стойността на риска: средна |
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 

засегнати - всички дейности изпълнени в отклонение от нормативните изисквани^
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Детайлно 

познаване на спесификациите на проекта, изискванията за качество, избор на надеждни 
доставчици и наличие на квалифициран ръководен и изпълнителски персонал.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпваме на 
риска: Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; Спазване 
на технологичните правила при изпълнениетона СМР, контрол при доставките на 
материалите, контрол при изпълнението на СМР. Включване в екипа на отговорни! 
компетентни лица с дългогодишен опит, които да контролират изпълнението на СМР и 
отразяват своевременно всички направени промени в проектната документация.

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 
други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Оценка на вероятността за настъпване: ниска
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: Задавяне на 

старта на строително-монтажните работи, свързано невъзможност за подписване if<a 
Протокол обр.2. Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график). 
Невъзможност да се приключи строителството и да се издаде Разрешение за ползйане. 
Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство.

Оценка на степента на стойността на риска: средна 
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 

засегнати - Ще се наложат промени в работния проект, промени в изготвения график за 
работа, промени в срока на изпълнение на СМР. 1
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Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Провеждане 
на срещи с живущите в блока за запознамане и разяснаване на предвижданите за 
изпълнение СМР, Представяне на докладите от обследването за енергийна ефектйвност и 
конструктивното обследване с разясняване на ползите и предимствата на предвидените 
мерки за изпълнение.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпвайе на 
риска: Провеждане на срещи със всички заинтересовани лица за решаване на възникналите 
проблеми. Пренасочване на работна ръка към други участъци до постигане разрешение за 
продължаване на работата в проблемните участъци.

V v

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 

5 /пет/ години ,съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г

Забележ ка: Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените 

строително-монтажни работи да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07J2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с

цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:
1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Други по преценка на участниците.

Дата: 26.01.2019 г. Подпис и печат:
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ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД

Линеен график за изпълнение на обект : Сграда с административен адрес гр. София, район „Слатина", ул."Коста Лулчев" №25, бл.263

СТРОИТЕЛН<£'МбНТАЖН И'работи

1. Топлинно изолиране на външни стени

Доставка и монтаж на тополоизолациоина система тип каменна вата, 6= 
10 cm и с коеф. на топлопроводност Х< 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени

Доставка и монтаж на тополоизолациоина система по страници на 
прозорци и врати с широчина до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, 
шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 
проект) по външни стени и страници на врати и прозорци, включително

И. Подмяна дограма по апартаменти и общи части
Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско 
емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване S 1,40 
W/m’ K, петкамерна - по спецификация (по апартаменти и общи части)
Доставка и монтаж на метална плътна входна врата с топлоизолация с 
коефициент на топлопреминаване £ 2,20 W/m2K • заден вход за блок по 
фасада северозапад____________________________________________

бр

2726.33

1,00

ща

III, Топлинно изолиране на покри8
Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с 
плътност 24 Kg/mJ), 6=14 cm и с коеф. на топлопроводност Х£ 0,045 W/mK 
в
подпокоивното пространство на вентилируем студен покрив_______

302,83

Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на 
хидроизолация в/у покривната плоча еентилируемите покриви

302,83

Доставка и монтаж на тополоизолациоина система тип каменна вата, 6= 
10 cm и с коеф. на топлопроводност Х£ 0,035 W/mK (вкл.лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени (борд 
на вентилируем покрив)

170.00

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 
проект) по външни стени (борд на вентилируем покрив), включително 
грундиране__________________________________________________
VI. Топлинно изолиране на под
Доставка и монтаж на тополоизолациоина система тип каменна вата, 6= 
10 cm и с коеф. на топлопроводност Х£ 0,035 W/mK(eM. лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на 
неотопляем сутерен (цокъл сграда)
Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително 
грундиране___________________________________________________

2,00

Доставка и монтаж на тополоизолациоина система тип каменна вата, 6= 
10 cm и с коеф. на топлопроводност Х£ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) ло еркери

160,70

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 
проект) по еркери, включително грундиране______________________

160,70

Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на външни 
стени
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 30,00
Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни 
стени ________________________________________ ______

Съпътстващи СМР за подмяна дограма по апартаменти и 
общи части______________________________________________

f (
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Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти
и общи части ______________________________ ___________________

Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти и общи части)

30

Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с 
широчина до 35 cm_________________________ ______________
Доставка и монтаж на вътрешен РУС подпрозоречен перваз

II. Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на покрив

Демонтаж на каменна облицовка по външни стени (борд на 
покрие)

Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от 
поцинкована ламарина по покриви_____________________

СМР, предписани като задължителни за сградата в 
техническото обследване и обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради________________________
Премахване на балконски бордюри

Премахване на компрометирана мазилка и бетонно покритие по 
фасада, сутерен, вентилационна кухина и козирки над партерен етаж

Премахване на ръжда от оголена армировка

Измазване на компрометирани участъци с репариращ материал 
пофасада, сутерен, вентилационна кухина и козирки над партерен етаж

Подмяна на канализационната инсталация в сутерена
Отремонтиране на водоплътни настилки отсеревната и западната 
страна на сградата_________________________________________

Премахване на компрометирана мазилка по стълбище и общи части

Направа на мазилка по стълбище и общи части
Направа на mnaiк?\}ека по стълбище и общи части

31 Боядисване по стълбище и общи части до покритие

бр

m2

m2

17,00

1525,20

170.00

130.00

2,00

1,00

1,00

10,00

80,00

1,00

70,00
450,00

Изготвил:.. .......
/Н.Нейков,

\ N
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.Декларация за експлоатационни показатели (DOP) 
( м таено Регламент (ТС) ,\"ч 305 201 I 

Т-043 01 .()'7.2013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
DFC 427 Decorative

2. Тип, партиден ипи сериен номер, или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителния продукт съгласно Член 11. параграф 4 на 
Регламент (ЕС) № 305/2011:
Информация за партидния номер се съдържа на опаковката

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие 
с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е 
предвидено от произнодитепя:
Органична мазилка за външна употреба върху външни стени и тавани, колони и 
разцепи шини стени

4. Име регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 
марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 
11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
1 югшзподитоп 
THRAKON АЕВЕ - Greece
Svngrou Av 130. 176 71 Athens,
Tel ' *30-210-3633512-3 
л-рля||' nfoioThrnKon.gr

6.

Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
нкпючна задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 
305/2011:
Неприложимо

Система или системи за оценяване и проверка на експлоатационните j 
показатели на строителния продукт, които са изложени в Регламент (ЕС) (|1° 
305/2011, приложение V:
Сиг.тнмя 4

7 Н о т и ф и к а ц и о н е н  о р г а н -
EN 15824:2000

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строител 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
неприложимо

5Н/



9. Декласирани експлоатационни показатели

Съществена Експлоатационен Стандартхарактеристика показател
Реакция на огън Class С

' EN 15824:2009.
Адхезин 0.4 МРа клауза 4.2, таблица

'Т м  15824 2009.
АЬсорбция нл пода W3 клауза 4.3. таблица 

2
FM 15824-2009.

Паропропускливоо V2 клауза 4 2. таблица 
1

1 оппопроводимост(А) 

Износоустойчивост

0, 51 W/(m ■ К)

Няма данни 

За повече

EN 15824 2009. 
1 клауза 4.6 

EN 15824:2009. 
клауза 4.5

Изпускане на опасни 
вещества

информация, 
направете справка с 
информационния лист
за безопасност

Хармонизирана
техничес

спецификация
ка

EN 15824 2(09

10. Експлоатационните показатели на продукта , идентифициран в точките 1 
съотяетстяат на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

И 2,

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

Подписано за и от името на производителя;
01 0 / 2 0 1 8 г 
Атина

Е. Papadakis 
Managing Director

Тракон България ЕООД
1700 София, буп „Симеоновско шосе" 47, ет 1, офис 1 

Тел. 021 44 752 44: факс: 021 44 752 40

I
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'Ф Т Н И А К О М

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ip jKOri България ЕООД

’ /8Л Coov-’P. буя Цари фал*► • ■ ■ 'Н' I • i
АТМ Център. офис Н)/
0 2 /% 5  85 88 
н.’ / 065 85 98 
o f f -се,® ГЬгзког. р?г 
Клаес 14он Ш ьобор'

Д екларирам е на собствена отговорност, че продукта,т- 

Thrakon GLX 496 Acryl
А коилси грунд та д е ко р ати в н и  пои •• *.* ; -

;л който  се отнася тази декларация е произведен от

iv n ;a  логгегс d о 0 

3 4 0 4  ArandielfJVtK , St-r Ьп;

и *• • . ьотвстствие с Наредбата за съществените изисквания и оце*«ч!».«мг 
съответствието на строителните продукти

1IU-1C- ( т,( с л е д н и т е с т а н д а р т а

W K  1»: tSO 2811 1:2011 БДС EN ISO 3251:2009 БДС EN ISO Л62Л.200Л 
1>ДС Г.\ ISO 3678 А 996 БДС EN ISO 1062-3:2008 БДС Е N ISO 787  a. j 4 « q  

БДС ! /V ISO 1624:2005 БДС CN 13300:2004 БДС EN ISO 2555.2003

. ;;;пгиапе нз продукта е и т р и е м о  :v миис М ■ ч.-д р
■ ’ .нрешение No CPC 05 -  NB )950 ' .’ (!'»' ' ■■ ”

■ • ■■ ГД / 9 4  7 4 ?  1 /  01 !!Ч 7 (',! 1 • [ i> x ~ .l4 t" .* v  : •

п>и'Ь1 н | ! пакис, Ьългария ЕООД.

I ЧЩПИт

1ракон България ЕООД
к,1 Пофяя. Ьул Цариградско Шосо 131. АТМ Цептьр, рт 3 офис 

Тел 021 965 85 88. Факс. 02> 965 КЬ 98



В Д БО РО  ТЕРАКО Л  О О Д у л . Б О С О  № 1 0  
1 2 6 1  с  М р а м о р  
България

тел *359 2 Б92 39 21 

ф а к с  *359 2 998 26 96

BORO TERACO L ltd.
1 П В • s 
1261 М| 
В 0 I A * I

S 1 »
A V ('

Tel *359 2 892 39 71 
Fa* *359 2 998 26 96

P

ISO 9001

(1 ,1  I .M T IO  I l l ’ l l  Ю Ж 1 . I l l l l :  Л * |  I I A  Н А Г Г Д Г .А  N» IV I -o;-;»-i (i5.o: 2015:

Д Е К Л А Р А Ц И Я  U  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Т Е  И Л  С Т Р О И ' T K J 1 K H  П Р О Д У К Т

Л «  Б Т Т - 0 0 9 - 0 8 - 1 6

1. Уникален идентификационен кол па тица продукт:
Б О Р О Л Е К С  Б Я Л  А К Р И Д А Т Е Н  Д А Т Е К С

2. Национални изисквания (заповед на министъра на pci ионалното развитие и благоустройство, 
пацпоналсп нормативен акл). ю.хпичсска спецификация (национален стандарт, българско техническо 
одобрение), приложими за строителния продукт : Т С  -  Б Т  -  0 0 9

3. Предвидена употреба или употреби па строителния продукт в съответствие е националните 
изисквания. ка к ю  е предвидено от производителя: У п о т р е б я в а  с е  т а  в ъ т р е ш н о  б о я д и с в а н е  н а  

ц и м е н т о в и ,  в а р о п и м е н т  о в и .  г и п с о в и  м а з и л к и  и  ш п а к л о в к и ,  б е т о н о в и  П о в ъ р х н о с т и ,  

г и н с о ф а з с р .  г а з о б е т о и  и  i p \л и

4. Име. регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес) за контакт на 
производителя и място па производство:

„ Б О Р О  Т Е Р А К О Л “  О О Д ,  1 2 6 1  с .  М р а м о р ,  у . з .  Б о р о  А 1 >  1 0

I I.. I. +459 2 892 39 2 1 
ФАКС *359 2 N92 39 45 

E-MAIL: horo terhn и h o r o - Ь ц . с о т

5 Име и адрес за контакт па упълномощения представи тел (когато е приложимо):
ш г/К . П а в л и н а  П е т р о в а  „ Б о р о  Т е р а к о . т “  О О Д  TT.I. *359 2 892 3947 

6. Наименование на лице за оценяване на емт  е ш  е националниiе и зисквания кччаго е при
ложимо): НЕПРИЛОЖИМО

и ертш/ткит ш т,отчет, пито. прототип от и титчания иччт ления (ч чичисииост от прию т

Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт 

I Характеристика Показател

 ̂ Външен пил
. -4-

Мегод за изш
изчисление' о зреле.чяне

Била. хомогенна гъ с т  маса пилен.шо
I Съдържание па нелетливи вещества. (125—2 )°С'.'2h. и % 

Висконпе '1 но !>п\кфплл. 123 • .0.5)’ ( ’, в ml’a.s
6 0 . 0  63.0

•( (к> ьрукфплд. (C.'-u.a) (. , в mra.s 2200 - 3500
Съх.птост при допир при (23 -2 )4 ' и относителна , 20 

! влажност на въздуха (50оГЧ>. в min. не повече oi
pi I езойнос[_ ____

I 11,41.1 нос г при (2 0 ; 0 .5 в kg I
j_ Нмипен пил на ф и л м а _______________________

Фпносз

имото)

тване

• БДС 12N ISO 3251 
i I,ДС ISO 2555
, ТС БТ 009

mm N.O
1 .5 9  1.6.3

Устойчивост на мокро триене

Равен, I ладьк. матов 
| Фина (под 100 микрона) _j БДС Т \  13301;

е_р]ф мегьр__
^ О Д С Ф .Ч  ISO 281 1-1 

|  визуално

Блясък
Покривнос!

клас 2 - високо устойчива БДС Н \ 13300
м а т в а _______________ БДС HN 13300
Клас 2 (9.0-10.0) n r  I ! за Т  БДС Н.\ ТЗЗОО 
пълно покриване) _____ | ___ _____

н
—I

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в i. I. имат показатели, съответстващи на 
декларираните съгласно i. 7.
Тази декларация за характерноi иките на строителния продукт се издава изпяло на отговорността на 
прои зводителя съгласно г. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името па производителя (упълномощения представител): / <
. С

I р. ( 'офия 
Август. 2016 г.

УНРАВПТПЛ: 
'ипж.Н.Дачев ’ * [Д

/



Ч - _

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

I

Аз, Любомир Георгиев Тачев -  Управител на “Елегант ЛТ" ООД Е'/!< 
109573269c адрес на управление; гр. София, ул. «Банско шоо^л Mil
l s ,  тел.: 02/9251085, факс 02/9251085, e-mail: e le g a n tJt@ a b v.b £

декларирам на собствена отговорност, че продуктът П Р О З О Р Ц И  0 7  
П ВЦ  ПРОФИЛИ марка "VIVA P L A S T ”, 5-КАМ ЕРНИ, |

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със стан^зггт

БДС EN 14351-1

и в съответствие с предписанията на Директива

89/106/ EEC; 93/68/ EEC

и
</

София, 25.11. 2013 
(място и дата на издаване)



„ЕЛЕГАНТЛТ” ООД

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Аз, Любомир Георгиев Тачев -  Управител на "Елегант ЛТ“ ООД, ЕИК 
109573269, с адрес на управление: гр. София, ул. «Банско шосе», Ns 
13, тел.: 02/9251085. факс 02/9251085, e-mail: elegant_lt@abv.bg,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът ВРАТИ И 
ПРОЗОРЦИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ с прекъснат 
термомост,марка “W EISS PROFIL ”,

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със стандарт

БДС EN 14351-1

и в съответствие с предписанията на Директива

89/106/ EEC; 93/68/ EEC

София, 02.10. 2013 
(място и дата на издаване)

mailto:elegant_lt@abv.bg


Декларация за експлоатационни показатели 
Да* а тч -тепал* а жгчзгизаиия СЗ С7 2016

I ip eeoa  о т  р ум ьн ск i

PETRALAN
г о т

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

I h o m e p 'h a  д е к л а р а ц и я т а  з а е̂ к с п л o a t а ц и о н н и  п о к а з а т е л и

№ PTRL-OoP/MW'15,'16 
PF TRAr AS cl -  721-250 T in  

-П Е Г Р А Ф А С ■

У Н И К А Л Е Н  И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Е Н  К О Д  Н А Б И Л А  П Р О Д У К Т  

DETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS WL(P)IVIU1

П Р Е Д В И Д Е Н А  У П О Т Р Е Б А  И Л И  П Р И Л О Ж Е Н И Я

Плоскостите с~ минерална базалтова вата са предназначени за топлоизолация на
сгонтелии обекти

Наименование

, Адрес

j
! г пефон

____________ПРОИЗВОДИТЕЛ________________________
•едалише _ ' Производпнрн пек

P E T R A L A N A  S .A Н аим енование- P E T R A L A N A  S

■''It * Р АП A H А АЦ1

М а зо вье цка  11 Адрес Консптции
40-732 Катовице 4 1-905 bin

* 4 8  32 2 0 9  01 27 Телефон *4 8  32 7TQ 05

С И С Т Е М А  З А  О Ц Е Н Я В А Н Е  И П Р О В Е Р К А  Н А  П О С Т О Я Н С Т В О Т О
П О К А З А Т Е Л И

Н А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И Т Е

С и с т е м а  1, С и с т е м а  3

Х А Р М О Н И З И Р А Н  С Т А Н Д А Р Т

t N  ’ 3 1 6 2  70"  2 * А1 2 0 1 5  "Т h e r n a l  insulation tor buildings -  Factory m a d e  mineral woo! ,'VIWl s
Specif ication’ f j Ц /  j

Топлоизолационни п р о д укт и  ja  сгр аби . П р о д ук т и  о т  м инерална в а т а  (М W : ’\ рп иш рен  I
заводски условия Изисквания/ \J

НОТИФИЦИРАН ОРГАН ИЛИ ОРГАНИ

Instylu! Mechan^acji Budownictwa i Gornictv/a Skalnego nr 1454  
■ 'И н сти тут  ,;a м еханизация на м и н н о то  с т р о и т е л с т в о  и подземния д о ди н ’ Ny 1454

P E T R A lАК A.Ft!

V'



Декларация зз ексггоатаиионни показатели 
Д а-e па -юслелна актуализация 08 07 2016 г

PETRALANA
I f j i l l  i l r l U l i

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪЩССТВСЧМ ХАРДКТЕ.РИС' ИКИ ПАРАМЕТРИ СИМВОЛ j
ДЕКЛАРИРАН 
КЛАС ИЛИ МЯРКА

реакция на с  ън Реакция на огън

( 1 

| R tf” "  *
СШИНОС1

л ; “ ' Euroclai

Отлепяне на n p c .w 0'делян.е нз вредни ! - ; -<е е приложимо !
ч#чцест зн вещества :
Кое:{тичис*н т Знукологлъщане оИ (ЛПО И мс •* г*рило,кили'ц

?&УК'Ог.СгГЪЩЯИО aWKAWii
; динамизма якост s SO не е приложимо M N tt

Коеа-ицие»-- ад лоеминзаане 1 депегина ф С, j 221-250 miv
спиваемост с * СР ’ ! йА А ?рлп?.ч:гм,- r'l Р“!

• i ' d  aJyV O' ►..•i"
• съпротивление нз ' АТг ’ Hf е ППИП1 :ЧЛ1М<, кРз ЬП ".
! въздушен поток j .. ___ . „ _ ______ _

коетг/Щиен' -а  звукоизолация съпротивление нз АРг HP fr? ПОИ/1'ТЖПМС кРа s/i"
~iV "'е?1' кЪ.>Дv'Ujft'-1 ..;уV 
Г^)0^»пг* 1Г'И чТ О/.* Ь.”>ЖИ Т н о

; о*;’инчо гъпротиппечиг-

 ̂ въздушен потгк 
гсеене при 

. прОДЪПХИТОЛ»Ю
] нагряване ___
1 I оплинно съпротивление и 
| коефициеш на шплинне!
■ Проводимо?.’’'

Дсоелина

ВсДОПрОлует.ГИ[ЧССт , Дълготрайна абсорбция

R
л

К.ПЯС НЯ

толеранс на
дебелината

VJS
Краткотрайна абсорбция i _ M_(P) __ '

П р о н и ц а е м '“ на ладии пари • Пропускливост на водни i ,1 МО

не е приложило

| Т О П Л И Н И ') 

ЗЪПротиллРние_
0  ' ; Т

TS
~<ГГ

<3

M U'

нкjct ад натиск Якост на натиск CS(10rY) | ')Л

1 1 очкооо натоварване PL ! нс t? приложими
V -.той (ивост на реакцията на : Параметри на
о: ьм c :'C;i H.)rr,'i!V1l. -
излагане пя гг> ши
ятмосферн,- /еловия

ч‘Стоичивосгта
j Реакция ча . 

огън I л ;

изчогчяне/разру шаване
Устойчивост ма топгичното 
съпоотивпение след

Топлинно ■ 
съгротивление - декларирано'

нзгпяплне излагано на поии коефициент на h
атмосферни условия : ТСПЛОПрСВОДИМОС" j
и.*носнпме/ралр\'шаване Характеристики на

1 уСЮИЧИЬОСТТУ — l  ̂,
| устойчивост на размерите | 
1_гри зададена температура

i
o s

я-с.. > на Mi'bi- ■ 01 ъваие

Устойчивост ма размерите 
при зададени условия на | 
температура и влажност | -  - —  

TR
Якост ча опън 

. перпендикулярно на 1Г

■>'с.тоиниеост нч "ластичната 
деформация при мастит, ь

J nObbpAmihdld 
1 Пластична деформация
! при натиск |

1
CC

.4лВИСИМ()0 1 0 I ( i1;Y2'y)6c не е пршк;;к'ими

m- К \
W/'H

" П Г

кс/гпу .
kg/m

kT’a

CUfOC!S

\N" пк

итносчанснрозрушаплно ■ Г - v -



ТОПЛИННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ Rn
I Дебегинз imm. | 22C 
| С^оичос Г\. j r or 
l ;гг‘КЛ'| ;

24C

б.в;.'

250

Л10
I

Експлоатационните показатели на ■’орепосомения продукт съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели Настоящата декларация за експлоатационни показатели 
издадена съгласно Регламен' (ЕС) № 305/2011 и горепосоченият производител носи 
изключителна отговорност за нея

ПРЕЗИДЕНТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Дата /— подпис—

PFTRA1 A N A .rU

Долуподписана!а. Инелина Вълева РАЙКОВА заклет устен и писмен преводач съгласно 
Разрешение? № ч 02ло '31.03.2010 г удостоверявам верността на превода от 'румънски е зик 

на български език, спрямо приложения документ Декларация за експлоатационни 
показатели № PTRl -DoP/MW/15/16 Преводът съдържа три (3) страници

HBFHHHA ВЪЛЕВА ВАИКОВА V

''■ 'N

з/з

/



| '•и*т»'#.|'П1тлр : Nor<J Bitum* SPA 
Л, »Л*‘Г на >,r:*HHM***n*c /М  ft ’57060 • Solid
f«:;i * '4-n.:rt-6(0U4C‘fi F"a>- ♦ 'i,<i('Ufihf>£i444*
■'!/_;•. л\и\ : t-c И N o r c f  e i l u m i

O lДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Нотифицирлн орган 1370 Сертификационен № FPC 1370- CPR- 0047

Идентификации на продукта. T E C N O G U M  E C O  3  K G /  M Q  D O U B L E .  АПП* модифицирай

Уникален идентификационен код на продукта А0001111-Рев. 2. Полиестерна армирщн

Декларирани характеристики

Характеристики Метод на Мерна Толеранс Стойност
изпитване единица

Во;;г.н»>лри1'1\/Г>пицосг при Ь0 кРа е Ni 132Я- В kPa ИЗД k.U* л
( ,ч i.iMi’MHrч сри ниски температури EN 1100 c O'

4 . :ччин(н.1 из личане t \  -11С c > ♦ 1’ T
>«КЛ«" Н,1 (|П>,м . И Л , ,П  ИЛ"!р ) EN '2311.1 N SOmrn • 20 ■'« 40ц. ЗЛО

* д нл * нми»* . ОЪ'. най* - мадл ,/напр.) EN ’ 2311-1 % • * 8 35 • 8S
>»чп1 • >■ i ;w *к>. 'л.ьо 1нл;;п нллр EN 1?31 ;м - W A * V  *3!'

S сои-ипо: 1 на с*<ги‘«но пропиване EN 1?73С *9 > ’ 0
Ч . . I П,1 у,1:|р EN 12601 nm " ч:
Видими и*. FN ’ «50-1

\ -------------------------
Hl.'tbjV* H (

EN 1848 * m -1°/, :o
Шир .'“ ИнЛ EN iB 48-1 m 1 %
Л/ипН FN <Ь4Ч-1 Kg ip - 10г b 1 )
■’’т.Уп^чПгт ИЛ ЛЛТМОГ.И’-»1 > надпьжчо/ FN ’ 107--! <■ C <
•М .............. • 1
V I'.’l ГНТЛКП'! LN i ?317-1 N GOp 'pi " i  2 0 '- 3 0 0 /200 '
V ••ТИЦИНГГ! -3  RbHilJriH ЛГЬМ FN ‘ 3SF1.fi F '?nrf
i-V.ii. . и  • п м  • >. >.п FN 1 .<501-1 K " : v l  !

Характеристики Метод мд Мерна Толеранс Стойност j
изпитване единица 1

В ..лс**ег,р-1Пу(:клинос’ сри 60 кРа CN 1026 3 Ki’ a И0;]ПЦЖг1 j

On.B.-JHMOi т при ниски температури FN ПОЯ "Г ; 0" I
'у - ’ -из- 1имо* f ,.л(м и- .лис *• ? 'пт Г N 1110 С

51*'С,Г. ’ нЛ П 1ьм • мнпр ) EN 12311-1 N'50mni

оegн 400. M i  >

: . а  л т .н и нг 1НЙДР 'НИПр 5 EN 12.31 ’ -1 п,л - - с) .36 46 ;
>(ц ». ни :<и (ккн.кннн (нндл <напр.; EN 12 ГИ ЛИ N ■ 3 0 % 1 50- J \Г .

■ ....... л •*;> огозини» мриОивоме CN 12700 к 9 ' 0  ’
Yr шилило -т мя удар EN 12691 ; mm 700
V юичиж: 1 на нъншем огън FN 13501-5 F Wont
F ‘елкцил лл огън FN 13501-1 клас Г

EN 1370'г

* т

EN 13691!



Хормонипирона
техническа
епоиификлцил

EN 13707:2013

CN 13969 2007

Предназначение Системи Обявен

ча оиснкз контролен 
орг анфабор

Аимирани Ои.умии мушами м  покривки 
>ид{ч1и:ю1ч»Ш'и

кднопрагтдви:
Многопластови ' Завършват гласт. AVCP 2
Многопластови Допълнителен ллж.
Тежка зашита {Еднопх’астоои. Многопластови1! j
Прсяимоиоренни _______  1

Ьитумии влагонепроницайми мушами. пключитопмТг
•' итумчи мушами ти подземни члгти ни г ' г*или А\/С.Р 2

felOPv
И 'я л и я

'йюрп Пери мг
И м п и ч

грОбявен :Нок.
код ’пройзн.

KO I 

номЬ
~ 13'

т)рппгД окпад

Р;и'И ()!>•) ’

-.370 137-G-CPR-0CM/

CN 13859-1 2010

Е N 13970 2007

PN  14695-2010

С гъваеми хидроизолационни мушами Подпорни \ \ f r p  3 
I пп'У  лве при непретгъсна’ и мокрили

т!'кнг1»*ми хидроизоглционни мушами Г>иумми , ^
гароизспаъипнчи г.лодор
Армирани битумни хидроизолационни мушами »а
ие чтнни  м ои^овн л други  бетонни г о я ь р х н л гт и  пг. Д \ " " Р  ?♦
тпи': преминава’ пренпчни гредг/нн

ОПАСНИ RPLURCT RA- ’ -ли продукт но държа ддЬлгтпам нпм удтрдняил губгтдн.-.ии Тьк yarn мамя онпопрйгкм 
у -СоД за •* мнроаме нр р нкчмечмо да се изньр.ии изпитиннн ча и тпужпине
>.!; м к 'е (1и< •ик.-!1'- ч,| п о д у м а  г. '.ъотпг»т<;*вив г, д ек л ар и р ан и те  хараклегм г.тик/ C LF1 1272.0B /U L - K E A C H  1907/06/UE 
’ н »в ■ '••‘ Iм !м  w - - у ! .'\n<.a'Of ,.ч(чнц характерно* ик и V. илд ллпна на отговорност м  на п рои .ш одл > оля

одлиолнг: »а и от им о ч: ма гроизводителя O’
L Afl R&S DavitJe Terrarese Мясюл Дггл S.vo .'(!!'

Превод и вярно с оригинала: 
П о д п и с ;

Уинж. М а сп е в /

!}f
й
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^THRAKON ,

Декларация за експлоатационни показатели (1)0 Р) 
Съгласно Регламент (ЕС) JV® 305/2011 

Л® Т-051/01.07.2013

1. Уникален идентификационен код на гина продхкч:
Т Н Г  403
К'.ккиф икапия: CS IY-VV2-AI

I  и п .  п а р т и д е н  и л и  с е р и е н  н о м е р ,  и л и  д р у г  е л е м е н т ,  к о й  n t  

п о  ( н о .  1 н н а  т а  с е  и д е н т и ф и ц и р а  с т р о и т е л н и я  п р о д у к ч  с м л а с п о  Ч .  

1 1 ,  п а р а г  р а ф  4  н а  Р е г л а м е н т  ( К С )  Л е  3 0 5 / 2 0 1  1 :

Информация ча партидния номер се скп.ржа на опаковка!а

i e n

3 .  И р е д к п д е н а  у п о т р е б а  и л и  у п о т р е б и  н а  с т р о и т е л н и я  п р о д у к т  r  

с  i . o  i в е т  с  i в и е  е  п р и л о ж и м а т а  х а р м о н и з и р а н а  т е х н и ч е с к а  

с п е ц и ф и к а ц и я ,  к а к т о  е  п р е д в и д е н о  о т  п р о и з в о д и т е л и :

Ic h ii. iho - шпакловт.чпа смес па циментова основа ча външна и 
in, I pen т а  \ по греба

4 .  И м е ,  р е ч  и с  I  р и р а и о  I  о р г о в с к о  н а и м е н о в а н и е  и л и  р е г и с т р и р а н а  

r i . p i  о к е к а  м а р к а  и  а д р е с  з а  к о н т а к т  н а  п р о и з в о д и т е л и ,  с ъ г л а с н о  

и ш е к в а и и и I а  н а  ч л е н  1 1 ,  п а р а г р а ф  5  н а  Р е г л а м е н 1 ( К С )  Л о  

3 0 5 / 2 0 1 1 :

YJ

- П К  4 0 3

- 1 1 р о и ч и о л и  I с л :
I I 1RAKON АГ.ВГ. - Greece 
Syngrou Av. 130. 1 76 71 Athens. 
Tel • i 30-210-3633512-3 

c-mai 1' hUo^g O rakon.gr

! , W

Тракон България ЬООД
1700 София, бул. „Симеоновско шосе" 47, ет. 1, офис 1 
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ОБРАЗЕЦ  №  2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният Николаг Нейков, в качеството ми на управител (посочете
длъж ностт а) на Люник Ефект ДЗЗД (посочете фирмат а на участ ника) - ;^частник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по 
обособена позиция № 4 гр. София, район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, 5л.263”

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и прие узите в него.

26.01.2019 г.
(дата на подписване)

JДекларатор:_
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О БРА ЗЕЦ  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният Николай ] _ Нейков , в качеството ми на управител
длъжността) на Люник Ефект ДЗЗД (посочете фирмата на участника) участник в 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефекз|! 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична общинг, 
„Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефекти 
обособена позиция № 4 гр. София, район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” № 
(изписва се обособената позиция)

(посочете 
процедура 
ивност на 
, район 
рност“ по 

бл.263”25

\

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считан^» от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 26,01.2019 г. Декларатор:
/ доис/

I
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О Б РА ЗЕ Ц .Vs 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Никола? Нейков , в качеството ми на управител
длъжността) на Люник Ефект ДЗЗД (посочете фирмата на участника) - участник в

(посочете
процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
„Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по V
обособена позиция №4 гр. София, район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263’ 
(изписва се обособената позиция)

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 коде^. ^

[26.01.2019 г.} Декларатор:

\чис]\

Забележка: Участниците м огат  да получат  необходимат а информация, свързана Ьъс 

за кр ш а  на заетостта, вклю чит елно м иним ална цена на т руда и условият а на трур от ( ^ )  

следнит е институции: !

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: \

Н ационална агенция по приходите: !

И нформационен т елефон на Н АП  - 0700 18 700; инт ернет  адрес: w w w .nap.bg \ 

Относно задълженията, опазване на околната среда: j

М инист ерст во на околнат а среда и водит е !

И нформационен цент ър на М ОСВ: \

работ и за  посет ит ели всеки работ ен ден от 14 до 17 ч. 1

*1

77



ОБРАЗЕЦ  №  5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. <fc ПМС 282

от 19.10.2015 на МРРБ. 1

Долуподписаният Николай Нейков i
ЕГН m карта № i i, изд. на г. от в качеството ми на
управител (посочва се длъж ност т а и качест вот о, в което лицет о има право да  
предст авлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управит ел или др.) |на Люник
Ефект ДЗЗД (посочва се наименованиет о на участ ника), с ЕИК......................., сЦ  седалище
и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин,бл.322,Вх.А,ап.16,- участник в пррцедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община  ̂ район 
„Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“ по обособени позиции: №4 гр. СофЦя, район 
„Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (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 представляващ 
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: _26.01.2019 г. Декларатор:Ш !



След изсъхване на шпакловката и преди полагане на мазилката основата се рундира. 
Технологичният престой за съхнене на грунда минимум 24 часа.

Полагането на мазилката ще се извърши с неръждаема маламашка в дебелина, 
приблизително равна на диаметъра на най-едрите зърна, и се структурира с пластмасова 
маламашка. Работи се равномерно, без прекъсвания от ръб до ръб (съответно до вътрешен 
ъгъл) на фасадата.

След изпълнение на топлоизолационната система по фасадата, включително 
крайното покритие, ще се пристъпи към полагане на топлоизолация в цокълната об|ласт 
(частта под цокълния профил с височина според проекта и терена). Полага се също каменна 
вата. Шпакловането, грундирането и полагането на крайно покритие се осъществяват по 
вече описания начин. Мазилката върху цокълната топлоизолация (ще бъде мозаечф и ще се 
извърши според технологичното и предписание н производителя.

По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки, които следва да 
покриват и положената топлоизолация.

1.10.Изпълнение на варова/вароциментова мазилка
Списък на нормите

-БДС EN 1015-01 - Строителни разтвори. Правила за вземане на проби |и методи
за физико-механични изпитвания

-БДС 26-79 - Вар строителна, гасена и негасена

При изпълнение на мазилките да се спазва следния ред:
-Почистване и подготвяне на повърхността;
-Проверка на геометричните размери (вертикални и хоризонтални);
-Полагане на водещи ленти или профили;
-Нанасяне на шприц;
-Нанасяне на основния пласт;
-Изравняване на основния пласт;
-Полагане на втори пласт, ако е необходимо;
-Обработка на ъгли по стени и тавани;
-Нанасяне на покривен пласт;
-Заглаждане на мазилката;
-Оформяне около ръбове и отвори.
-Върху положена вътрешна мазилка се полага тънка варова или варо-гипсова 

шпакловка, като се вземат мерки да се предпази мазилката и шпакловката от бързо 
изсушаване, напукване и подуване.

Мазилката и всички пластове трябва да бъдат здраво захванати за основата на по- 
долния пласт. Проверява се чрез прочукване на повърхността. Повърхността трябва д|а е 
гладка, с добре оформени ръбове и ъгли. Те трябва да са без петна и следи от използ (ц
материали. Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, подутини и видими дефе,/^.

ариите
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Ще изготвим по време на изпълнението и след завършването му следните дркументи, 
за доказване на качеството:

-Материалите ще се доставят на партиди от сертифициран Бетонов център, 
придружени с декларация за съответствие.

-Сертификати за използваните материали - преди започване на изпълнениетЬ.
-Доклади за лабораторни изпитвания - преди и по време на изпълнението на 

работите

1.11.Гипсова шпакловка
Шпакловката се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана, сл|ед което 

се нанася финишен слой. След изсъхването се шкури с фина шкурка до постигане на 
показателите, включени в ПИПСМР.

При полагането на шпакловката се спазват следните правила:
-Основата за полагане трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашела, да не 

е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспоробност и 
да няма ронещи се и нефиксирани части.

-Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват.
-Ерозирали слоеве се отстраняват механично.
-Ерозирали покрития се отстраняват механично.
-Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен anapaj или 

препарати за отстраняване на кофражни масла.
-Замърсени повърхности се обработват основно с пароструен апарат или с разтвор за 

почистване на фасади.
-Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални прег|арати.
-Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично.
-Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчн1|| маси и 

при необходимост се армират със стъклотекстилна мрежа.
-Всички основи трябва предварително да се обработят с грунд.
-Вътрешната шпакловка се нанася след изтичане на времето за съхнене на
грунда.
-Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и нф 

съхненето трябва да е положителна.

1.12.Боядисване с латекс
Материал- Грунд и Финишно покритие латекс
-БДС EN 13300

Изпълнение:
-Подготовката на стената за боядисване е най-важна. Преди да се пристъпи 

самото боядисване, стените трябва да са идеално шпакловани.
-Желателно е добре шпаклованите стени да се грундират, за да се изравнят J

41



окончателно грапавините. Следва определяне цветовете на отделните елементи. А|ко се 
използват хроматични цветове, те да са предварително получени, като най добра 
възможност дава компютърното тониране

-Започва се от тавана, който в повечето случаи е бял.
-Боядисването се извършва със широк валяк, като боята се излива по малко 

специалното бояджийско коритце и преди да се нанесе на тавана, няколко пъти валяка се 
търка по наклонената стена на коритцето за да се получи равномерно покритие и д£ се 
избегне очукване при нанасяне на боята по тавана.

-Боядисването се извършва на пластове, като нанасянето на всеки следващ с|гава след 
минимум 24 часа, когато долния слой е добре изсъхнал.

- В ъглите, където не достига валяка, се използва обикновена бояджийска чеТка със 
ширина 4-5 см.

-След окончателно завършване и изсъхване на тавана /през което време се б)оядисват 
другите тавани / се започва боядисване на стените. Стените също трябва да бъдат 
подготвени по начина посочен по-горе, електрически контакти и електрически ключове не 
трябва да са монтирани, а ъглите на тавана облепени със широка книжна залепващ.! лента за 
да не допира валяка във вече боядисания таван. Последното не се отнася за случаи, когато и 
тавана стените са в еднакъв цвят.

-Стените също се боядисват в три пласта, като всеки следващ се нанася сл нарълно 
изсъхване на предния.

-Боядисването да се извърши при температура над 5°С.

Контрол на качеството :
Контролни мостри: Подготвят се зони, където работата е напълно завършена, 

включително и подготовката и е възможно полагането на боя. Върху тези зони с размери 
приблизително 2 на 2 метра се правят пробите за боята. Пробата ще бъде одобрена от 
Възложителя и проектанта и чак тогава ще се премине към изпълнение на работата.

Никога не пристъпваме към боядисване е латексови бои при температура на 
помещенията под 10 градуса и върху неизсъхнала основа.

Провеждане на оглед на материалите и изработката и представяне на съответната 
документация.

Боядисаните повърхности ще бъдат е еднакъв цвят, е равномерно наслояване 
еднаква обработка, не ще се допуснат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, 
мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и зидими 
поправки, различни от общия фон.

с х

1.13.Полагане на фасадни покрития. Полагане на силикатна мазилка 
При силикатните свързващото вещество е калиево водно стъкло, което се втвтр 

под въздействие на въглеродния диоксид във въздуха. Доставят се във вид на готов за 
полагане гъст пастообразен разтвор. Използват се за получаване на влачена или драск 
повърхностна структура, за външно и вътрешно приложение. Този вид мазилки съхнат 
да образуват повърхностен филм, устойчиви са на атмосферни влияния, имат сравните
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добри водоотблъскващи свойства, добра пропускливост на водните пари и въглеродния 
диоксид, редуцират възможността за задържане на замърсяване по повърхността, негорими^ 
са и лесно се полагат.

Произвеждат се с едрина на зърната: 0,5; 1,0; 1,5; 2; 3; 5 mm. Силикатните мазилки 
могат да се нанасят върху армирани шпакловъчни слоеве при топлоизолационни сйстеми, 
варови, варо-циментови и циментови мазилки, бетон и други минерални основи и; и върху 
стари здрави покрития от силикатни бои и мазилки. В значително по-малка степен са 
подходящи за нанасяне върху гипсови шпакловки, като в случая е задължително пр^ди това 
да се направи проба. Тези мазилки не са подходящи за нанасяне върху плочи от 
гипсокартон, синтетични материали и смоли, лакови или маслени покрития, постни 
дисперсни и варови бои.

Подготовка на основата и грундиране
Качеството на мазилката в голяма степен зависи от правилната подготовка нг 

основата, която, освен да бъде здрава и да не се рони трябва да бъде чиста, обезпрашена, 
суха, без мазнини и пукнатини. Замърсените или нападнати от микроводорасли участъци се 
почистват с пясъкоструен апарат или водоструйна машина, а при органични замърсявания се 
прилагат и специални химични препарати или обгаряне с пламък. Минералните бои се 
отстраняват механично.

Преди нанасяне на мазилката всички повърхности задължително се грундират. 
Произвеждат се различни видове грундове, като при всички случаи той трябва да се подбере 
според вида на мазилката. За силикатни мазилки се използва силикатен грунд. Има и 
универсални грундове, подходящи и за двата вида мазилки.

По принцип грундът се нанася с бояджийско мече или четка равномерно вър>у цялата 
повърхност, като при полагане на повече от един слой се изчаква 24 часа, за да може1 да 
изсъхне. Същото време е необходимо да се изчака и преди да се пристъпи към полагане на 
мазилката.

Полагане на мазилката
Повърхността на дадена фасада се измазва в рамките на един работен ден, ка|го се 

спазва принципът „мокро върху мокро", а разтворът се полага с еднаква дебелина. А: 
допусне засъхване на вече измазан участък, границите му отчетливо ще личат и това 
може да бъде избегнато чрез навлажняване преди продължаване на измазването.

Това означава, че цялата фасада трябва да бъде достъпна от скеле, а мазилкатЬ 
полага на разположени в съседство полета от няколко опитни работници.

Сполучливо решение на проблема, особено при големи фасади и недостатъче н брой 
работници, е площта да се раздели на архитектурно оформени полета, които се измазват 
поотделно. Освен това за изравняване на разликите в цветовите нюанси, които се 
наблюдават по-често при драсканите мазилки и дължащи се на повърхностната обработка, 
на недобре подготвена основа с нееднаква попиваща способност или в резултат на 
атмосферни влияния, се препоръчва боядисване на мазилката с подходяща фасадна боя - 
силикатна или силиконова. Тя се нанася най-малко 14 дни след полагане на мазилката. ^
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Цялото количество мазилка трябва да бъде от една и съща производствена ^артида, 
за да няма различия в оцветяването.

Мазилките не бива да се полагат при горещо време и силно слънчево греенф както и 
при температури по-ниски от 5 °С. За всички мазилки важи изискването да се работ^ с 
неръждаеми инструменти.

Силикатни мазилки
Тези мазилки се доставят в готов за употреба вид, като на място само се разбъркват 

на бавни обороти е бъркалка за получаване на хомогенна смес. За постигане на оптимална 
работна консистенция може да се добави до 2л. вода на всеки 30 kg мазилка.

Мазилката се нахвърля на ръка с мистрия, след което се изтегля и заравнява :ъ 
стоманена маламашка до необходимата дебелина на пласта. Накрая повърхността се 
заглажда и обработва за получаване на желаната структура.

В зависимост от цветовото решение в архитектурния проект, ще бъде изпълнен някой 
от следните видове силикатна мазилка:

Влачена мазилка: След като леко засъхне, мазилката се структурирай пластмасова 
пердашка, която се движи кръгообразно, в хоризонтална, вертикална посока или 
диагонално.

Драскана мазилка: Веднага след изтеглянето на мазилката повърхността й се 
структурира чрез кръгообразно движение на пластмасова пердашка. Грапавата структура се 
получава вследствие свиване на свързващото вещество при неговото изсъхване и опрлване 
на повърхностния слой камъчета.

2. Част„Конструкции"

2.1.Саниране на бетонови повърхности. Изчукване на компрометирана мазилка 
репарационни дейности по оголената армировка.

Необходими дебелини на бетоновите покрития
Съгласно Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (2- 04-01, 

1988) дебелините на бетоновите покрития за съответните конструктивни елементи сг
-Колони - ЗОмм, измерва се от повърхността на бетона до повърхността на 

надлъжната армировка
-Сутеренни стени - 25мм, измерва се от повърхността на бетона до повърхностна 

външната армировка (I ред)
-Греди - 25мм, измерва се от повърхността на бетона до повърхността на надлежната 

армировка
-Плочи - Юмм, измерва се от повърхността на бетона до повърхността външна- 

армировка (I ред)

Технологията на изпълнение на тази дейност е следната: 4?
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-Отстраняване на нарушеното бетонно покритие до достигане на здрав бетон 
Компрометираното бетонно покритие ще бъде отстранено чрез изчукване.

Почистването на армировката ще се извърши с телени четки. След това от откритата1 
армировка ще бъдат отстранени продуктите на корозията.

Почистената стомана е склонна към бързо развитие на корозионни процеси, поради 
което нанасянето на първия слой на антикорозионното покритие ще се осъществи не по- 
късно от 2-3 часа след окончателното почистване.

-Изпълнение на антикорозионната защита на армировката.
Почистената армировка може да бъде защитена срещу действието на корозионните 

процеси по два основни начина - с разтвор за защита на арматура.
Защитното покритие се нанася в един или два слоя, като преди това повърхността на 

армировката следва да бъде почистена от ръжда и вещества, които влошават адхезията. 
Продуктът се смесва с вода и се разбърква според указанията на производителя

-Изпълнение на адхезионния слой за връзка между разкритите бетонни 
повърхности и материала, използван за възстановяване на целостта на бетоновото 
сечение:
*3а да се използва като адхезионен слой за бетон, материалът, използван за 

възстановяване на бетоновото сечение, следва да се нанесе докато антикорозионното 
покритие е още влажно.

*Ще използваме разтвор за възстановяване на носещи бетонови елементи на сгради 
и строителни съоръжения.

-Възстановяване на целостта на проектното сечение на стоманобетоновите 
елементи на сградата:

- Изравняване и запечатване на бетонната повърхност, изложена на 
атмосферни влияния
Предвижда се нанасяне на заглаждащ разтвор върху цялата повърхност 

ремонтирания участък.

Забележки към технологията за саниране 
-Да се работи при температура в интервала от +5°С до +35°С 
-Материал, започнал да се втвърдява да не се размеква отново с вода (да се 

изхвърли)
-При високи температури (над +20°С) да се ползва студена вода
-При ниски температури (+500 +10°С) да се ползва топла вода
-При високи температури (+25°С +35°С) готовата повърхност да се
поддържа влажна \

2.2.Укрепване на балконски парапети
Всеки парапет ще бъде разгледан и установена неговата конструктивна стабилност.

-Почистване на армировката от продуктите на корозията
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В конструктивния проект ще бъде разработен детайл на укрепване на всеки парапет с 
метални профили и планки при необходимост. Новата стоманена конструкция ще бъде 
обработена срещу корозия със специално покритие и ще бъде боядисана двукратно с 
блажна боя преди да бъде скрита от новата топлоизолация.

2.3.Част „Електро"
Ще се изпълни нова мълниезащитна инсталация, в съответствие с нормите з  ̂този вид 

инсталации.
Мълниезащитната инсталация ще се изгради на готов покрив и ще се изпълн|и с 

съгласно проект по част „Мълниезащита".
Отводите ще се положат скрито под топлоизолацията по фасади, след монтирането на 

фасадните колонни платформи/скелето.
Заземлението ще се изпълни по проект. Връзката между отводите и заземитфля е 

разглобяема и ще се изпълни в ревизионна кутия.
След изпълнението на мълниезащитната инсталация ще се извършат измервания за 

ефективност на заземление от оторизирана измервателна лаборатория и да се съставят 
протоколи с резултатите от измерванията, за да има информация за ефективността ina 
предприетите мероприятия за защита.

Ще се извърши замерване от оторизирана лаборатория за ефективността на 
заземление на главното ел. табло. При необходимост, заземителната инсталация да се 
приведе към съответните норми.

За ръководството на строителния процес се предвижда следния ръководен състав:

Ръководител екип
Технически ръководител
Специалист по Част Електротехника
Специалист по Част ВиК
Специалист по Част Отопление и вентилация
Специалист по Контрол на качеството
Специалист по безопасност и здраве /ЗБУТ/

* Ръководител екип и технически ръководител 

Отговорности и задължения

//
1 '

снще ръководи и координира работата по всички части на проекта. Негова е о 
отговорност по спазването на заданието, проектите и техническта спецификация 
материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнени' 
строително-монтажните работи на обекта, съгласно нормативната уредба и при/ 
технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграж, 
обекта.

овната 
. Той е 
ето на 
аганите 
дане на
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Техническият ръководител ще следи изпълнението на графика за изпълнен 
видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и специ|фи 
технологичните процеси. Той също така ще следи за своевременните заявки и 
материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия за 
обект.

ието на 
ката на 

:тавки на
настоящия V J

Д О С

Техническият ръководител ще е отговорен за точното изпълнение на стзоително- 
монтажните работи, съгласно одобрените работни проекти или ако се наложи изменение, то 
ще бъде отразено със съответната писмена заповед в заповедната книга от съртветното 
лице, имащо право да направи това. Друго основно задължение на техническия 
ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава нужните 
разяснения и инструкции по прилагането й на конкретния строителен обект, както |/| на пряко 
подчинените си служители и работници.

Техническият ръководител ще следи и води документацията на обекта в съответствие 
с действащата нормативна уредба. Техническият ръководител притежава умения з< работа с 
хора и мотивация на подчинените си, ще комуникира с тях и при необходимост ше решава 
възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството на 
участниците и непречещ на нормалния производствен процес.

Воденето на документацията на строителния обект ще включва:

водене на заповедна книга на обекта;

водене на протоколи за проби и изпитвания;

съставяне на нормативни документи по изпълнението на обекта;

проверява изготвените /по отделните части/ екзекутивни чертежи, 
протоколи от изпитания, и актове за скрити работи /работи подлежащи на закриване/.

приема от специалистите и бригадирите изпълнените видове 
изготвя протокол за отчитане и разплащане на същите от Възложителя;

"“Специалист по Част Електротехника: 

Отговорности и задължения:

СМР и

- Носи отговорност за изпълнението на задачите по Част Електро н'а стро
обект.

/ггелния

- Носи отговорност за предоставеното му оборудване.

- Носи отговорност за подчинения му персонал - строителни бригади и звена

- Носи отговорност за качествено и в срок изпълнение на обекта по Част Елекгро.
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- Носи отговорност за срочното и качествено предаване на видовете работи и етапи
по Част Електро. V

- Носи отговорност за най- икономичното разходване на суровини, материали и
енергия.

- Носи отговорност за опазване в тайна поверителните и за служебно ползване 
сведения, които са му станали известни във връзка с упражняването на дейността, |<акто и да 
не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес.

- Носи отговорност за спазване на Правилника за вътрешния трудов ред.

- Носи отговорност за спазване на определените от работодателя п завила и 
инструкции за безопасност и здраве при работа, противопожарна защита, действия при 
кризисни ситуации, санитарно- хигиенни изисквания приложими за работното място и за 
дейността, която осъществява.

- Носи отговорност за спазване изискванията съгласно държавните ноЬмативни 
документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, Закон 
за ЗБУТ, Наредби и др.

- Подробно проучва ПСД и работните чертежи по Част Електро.

- Разглежда и предава работните проекти на бригадите и звената по Част Електро.

- Контролира и координира работата по Част Електро на обекта.

- Контролира допускането до експлоатация на строителните машини и съоръжения 
и извършва текущи проверки на същите.

- Отговаря за своевременното отстраняването на повреди и неизправности на 
машини и съоръжения.

- Планира техническото обслужване на строителните машини и съоръжени;

- Контролира качеството на строителството по Част Електро.

- Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита 
изпълнението на строителството и го предава на Техническия ръководител по част АС.

- Участва в разработването на необходими на фирмата планове, стратегии л план -
графици.

- Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на фирмата, 
с работата му.

*Специалист по Част ВиК:
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Отговорности и задължения:

- Носи отговорност за изпълнението на задачите по Част ВиК на строителния обект.

- Носи отговорност за предоставеното му оборудване.

- Носи отговорност за подчинения му персонал - строителни бригади и зве̂ на.

- Носи отговорност за качествено и в срок изпълнение на обекта по Част ВИК

- Носи отговорност за срочното и качествено предаване на видовете работи и етапи 
по Част ВиК.

- Носи отговорност за най- икономичното разходване на суровини, материали и

ползване 
както и да

енергия.

- Носи отговорност за опазване в тайна поверителните и за служебно 
сведения, които са му станали известни във връзка с упражняването на дейността, 
не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес.

- Носи отговорност за спазване на Правилника за вътрешния трудов ред.

- Носи отговорност за спазване на определените от работодателя пЬавила и 
инструкции за безопасност и здраве при работа, противопожарна защита, действия при 
кризисни ситуации, санитарно- хигиенни изисквания приложими за работното Micro и за 
дейността, която осъществява.

- Носи отговорност за спазване изискванията съгласно държавните нормативни 
документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, Закон 
за ЗБУТ, Наредби и др.

- Подробно проучва ПСД и работните чертежи по Част ВиК.

- Разглежда и предава работните проекти на бригадите и звената по Част В^К.

- Контролира и координира работата по Част ВиК на обекта.

- Планира техническото обслужване на строителните машини и съоръжени^.

- Контролира качеството на строителството по Част ВиК.

- Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита 
изпълнението на строителството и го предава на Техническия ръководител по част АС.

Участва в разработването на необходими на фирмата планове, стратегии
графици.

и план

- Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на фирмат^/ф^рзани 
с работата му.
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*Специалист по Част Отопление и вентилация -не е приложимо:

Отговорности и задължения:

- Носи отговорност за изпълнението на задачите по Част ОВК на строителния обект.

- Носи отговорност за предоставеното му оборудване.

- Носи отговорност за подчинения му персонал - строителни бригади и зве|на.

- Носи отговорност за качествено и в срок изпълнение на обекта по Част 0 К.

- Носи отговорност за срочното и качествено предаване на видовете работи и етапи 
по Част ОВК.

Носи отговорност за най- икономичното разходване на суровини, материали и
енергия.

- Носи отговорност за опазване в тайна поверителните и за служебно ползване 
сведения, които са му станали известни във връзка с упражняването на дейността, ^акто и да 
не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес.

- Носи отговорност за спазване на Правилника за вътрешния трудов ред.

- Носи отговорност за спазване на определените от работодателя правила и 
инструкции за безопасност и здраве при работа, противопожарна защита, действия при 
кризисни ситуации, санитарно- хигиенни изисквания приложими за работното м^сто и за 
дейността, която осъществява.

- Носи отговорност за спазване изискванията съгласно държавните нормативни 
документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, Закон 
за ЗБУТ, Наредби и др.

- Подробно проучва ПСД и работните чертежи по Част ОВК.

- Разглежда и предава работните проекти на бригадите и звената по Част ОЕ(К.

- Контролира и координира работата по Част ОВК на обекта

- Планира техническото обслужване на строителните машини и съоръжение.

- Контролира качеството на строителството по Част ОВК.

- Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчюй 
изпълнението на строителството и го предава на Техническия ръководител по част АС.

- Участва в разработването на необходими на фирмата планове, стратегии -

50



р>

графици.

- Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на фирмата), свързани 
с работата му.

“"Специалист по Контрол на качеството:

Основни задължения:

да контролира качеството на СМР;

да приема нареждания и указания на строителния надзор | относно 
качеството и материалите и следи за тяхното стриктно изпълнение;

да изготвя отчет относно изпълнението на утвърдения гр|афик за 
строителството на обекта;

да планира и ръководи доставката на обекта на строителни материали, 
оборудване и строителна механизация;

да осъществява предварителен и текущ контрол върху ресурсите, използвани 
от фирмата - човешки, материално-енергийни, оборудване и финанси.

да съставя документи по договаряне с доставчици, документи по Цбор на 
доставчици, договаряне и извършване на закупуването, документи предарани на 
доставчици, документи по обучение на песонала.

да преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на 
технически средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се рзема от 
управителя на фирмата.

да следи за поява на рекламации в процеса на изпълнението на СМР 
за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.

да приема нареждания и указания на строителния надзор 
качеството и материалите и да следи за тяхното стриктно изпълнение.

да изготвя отчет относно изпълнението на утвърдения грарик за 
строителството на обекта.

както и

относно

да организира редовното извозване на контейнерите със строи телните
отпадъци.

да съхранява оригинали на оперативните документи, които се давв“Ш'от
доставчиците.

Основни отговорности:
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отговаря за контрола на качеството на РСМР.

отговаря за състоянието на производствената дисциплина и недопускане на 
условия за разхищения и злоупотреби.

отговаря за спазване на сроковете за изпълнение на обекта.

отговаря за приемането на нареждания и указания на строителния надзор 
относно качеството и материалите и да следи за тяхното стриктно изпълнение;

да изготвя отчет относно изпълнението на утвърдения график за 
строителството на обекта. |

да планира и ръководи доставката на обекта на строителни м|атериали, 
оборудване и малка ръчна строителна механизация;

да организира редовното извозване на контейнерите със стрфителните
отпадъци

Специалистът по контрола на качеството осъществува три типа контрол:

- Предварителен - фокусира се върху предотвратяване на количествени и 
качествени несъответствия в ресурсите, използвани от фирмата - човешки, материално- 
енергийни, оборудване и финанси.

• предварителен контрол на човешките ресурси

Предварителният контрол се постига с помощта на изготвения график 
за изпълнението на обекта, който включва подробно разпределение по lyiecra на 
управленския и неуправленския персонал.

• предварителен контрол на материалите

Предварителният контрол на използваните материали включва

- съответствие на суровините и материалите, предвидени за 
влагане в обекта, с нормите за качество;

- подържане на достатъчни запаси от оборотни средства;

на материалите.
- използване на статистическа извадка за контрол на качеството

• предварителен контрол на финансовите средства

Финансовите средства се контролира чрез установяване на |фи|герии за
одобри 

ране.
потенциална рентабилност, които трябва да бъдат задоволени преди да се 
предложението. Капиталовият бюджет е документ за средно и дългосрочното плани

J*

/
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- Текущ контрол - проследява операциите, които се осъществяват в момента на 
обекта, с цел да се осигури тяхното съответствие с техническите изисквания на Върложитела 
и проектите.

Текущият контрол /наричан още оперативно ръководство/ се 
формалната верига на командване. Оперативното ръководство изисква 
наблюдение на работата на подчинените и предприемането на коригиращи мерки 
необходимо.

извършва по 
е|жедневно 

, когато е

• подбор на кадрите -  проверява се образованието, уменията и опита 
на работника за извършване на определения вид СМР. До работа се допускат само лица с 
нужната квалификация за качествено изпълнение на възложените СМР.

• проверка на материалите -  приемане на заявените материали за 
обекта, проверка по вид, марка, количество, качество /представят се Декларии за 
съответствие на материала/. При откриване на несъответствие между заязените и 
доставените на обекта материали, същите се връщат на доставчика. Не се допуска 
на материали и суровини различни от предварително обявените.

t

ползване

проверка на механизацията -  проверява се наличната те <ника да
съответства на видовете СМР /по тип и количество/, с оглед своевременното и качествено 
изпълнение. При установяване на липса, несъответствие или авария се организира доставка 
на необходимата машина.

• проверка на качеството на изпълняваните СМР -  следи се 
изпълнението на видовете работи да става съгласувано утвърдените "Технически норми и 
правила" -  качествено. Всички работи на обекта да се изпълняват по традицйонните 
технологии /ПИПСМР/, като за всеки вид работи да се ползват съответните типови 
технологични карти. При открити несъответствия се докладва своевременно и с$ взимат 
мерки за тяхното отстраняване в най-кратки срокове.

• проверка на изпълнението сроковете на обекта -  след4 се за 
сроковете на отделните операции и работи, както и на обекта като цяло. При установяване 
на забавяне се предприемат мерки за компенсиране на забавянето -  увеличаване на броя на 
работниците и удължаване на работния ден.

- Контрол чрез обратна връзка /последващ контрол/ - фокусира се върху 
крайните резултати. Коригиращата мярка е насочена към подобряване на процеса/на 
доставяне на ресурсите, и на действително извършваните РСМР.

i
*Специалист по безопасност и здраве /ЗБУТ/:

Отговорности и задължения: ще отговаря за спазване на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.
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Има задължения да извършва:

да организира и ръководи дейностите по определяне и оцег яване на 
рисковете при работа и разработването на Програмата за управление на приоритетите по 
ЗБУТ.

да докладва за изпълнението на Програмата за управление на приоритетите по
ЗБУТ.

да внася за разглеждане отчет на трудовите злополуки и извънредни

да предлага обосновка за необходимост от допълнителни/извън 
ресурси за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

:итуации. 

планови

да следи и контролира дейностите по обучение на персонала, ррботещ с 
поднадзорни съоръжения, което се изисква от законодателството.

да докладва за резултатите от извършени учения или симулации на злополуки 
и извънредни ситуации.

да идентифицира възможните рискове и опасности и осигури управление на 
здравето и безопасността в дейността на дружеството.

да провежда начален, периодичен и ежедневен инструктаж на работниците 
/вт.ч. и по охрана на труда и техническа безопасност/.

да осигури ефективна комуникация между отделните длъжностни 
които са вменени отговорности по отношение на управлението на ЗБУТ.

пица, на

да осигури огласяването на всички минимални изисквания по отношение на 
опазването на здравето и безопасността на служителите на дружеството под формата на 
"Табла за съобщения" или по друг подходящ начин.

да разработи процедура за осигуряване на готовност и действие при 
извънредни ситуации за конкретния обект.

да осигури инструкции за безопасна работа при изпълнение на основете СМР.

да осигури инспекция, контрол и поддръжка на машините и съоръженията, 
използвани при работа

да осигури контрол на разпространението, поддържането и ползването наУ 
личните и групови предпазни средства.

да осигури подробни упътвания, ред за действия и планове за евакуаци^/
/

да осигури идентифициране на опасните материали и начините за действие с 
тях при извънредни ситуации, местата за намиране на защитни убежища, аварийните
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пътища и изходи, местонахождението на противопожарната екипировка - кранове 
маркучи, алармените системи, аварийно ел. захранване и осветление 
местонахождение на средствата за първа помощ.

да осигури огласяване сред персонала на средства за комуникация, 
номера за изпращане на спешни съобщения и взаимодействие с външни 
реагиране при извънредни ситуации.

1 елефонни 
служби за

вентили, 
и т.н.,

да създаде регламентиран ред за готовност при извънредни ситуации и 
способност за реагиране на персонала.

да осигури ефективен обмен на информация с всички заинтересованк страни.

Контрол на качеството

1. Въведение
Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008 „Системи за управление на 

качеството"- международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление 
на качеството, чрез който то демонстрира способността си да предоставя непрекъснато 
продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изиенвания и 
да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

Системата за контрол на качеството е основен елемент от системата за управление на 
качеството. Предлаганата система за контрол на качеството, има за цел не само да открива 
дефектите и брака, но и да предупреждава за тях.

Отговорникът по качеството извършва системно частичен, изборен контрол върху 
качеството. Негова основна задача е да организира системата за контрол върху качеството на 
строително монтажните работи.

Качеството на материалите, конструкциите, детайлите, изделията се проверяв|а 
непрекъснато през целия строителен процес, като се установява неговото съответств/ie с 
данните от съпроводителните документи, стандартите и изискванията.

Участниците в строителния процес, свързани с контрола на качеството са:

-Инвеститорът, чрез своите представители - инвеститорски контрол и строител|ен 
надзор имат най-висок приоритет и контролират точното изпълнение на проекта и 
постигането на качествените характеристики, които са заложени в техническите 
спецификации. Инвеститорският контрол съгласува и одобрява характеристиките на 
влаганите строителни материали и изделия, приема и одобрява изпълнените СМР, пЬиема и/ 
одобрява пробните и приемни изпитания. Строителният надзор контролира качеството на 
строителството, чрез задържителните нормативни актове с изготвянето на доклад за 
съответствието на продукта със съществените изисквания към строежите.
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-Авторският надзор контролира спазването на проектните решения, решава проектни 
непълноти, дава указания за промени в проекта по време на строителния процес.

-Отговорникът по качеството е подчинен непосредствено на ръководството ha 
фирмата. По отношение на качеството, на него се подчиняват всички функционални 
производствени единици. Своята дейност той осъществява с помощта и активното 
съдействие на техническия ръководител на обекта.

-Отговорникът по качеството предлага и съгласува с ръководителя на строева 
структурата за контрол на обекта, строителната лаборатория, която ще контролира 
необходимите проби и замервания, които са му пряко подчинени.

-Отговорникът по качеството планира, организира и ръководи цялата систем)а за 
контрол и осигуряване на качеството на обекта. Съвместно с подчинените му звена съставя 
списък на суровините, материалите и изделията, подлежащи на утвърждаване и контрол; 
поименен списък на основните видове СМР с най-характерните им качества и показатели, 
подлежащи на контрол; списък на измерителните прибори и апарати; списък и образци на 
документите за провеждане на контрол и документиране на качеството.

-Отговорникът по качеството на обекта изпълнява текущия контрол по доставените на 
обекта суровини, материали и изделия, съответствието им със съществените изисквания към 
строителните продукти, влагането им съобрази определената строителна технология 
реализирането на всеки конкретен строителен продукт. Отговорникът спазва разписаните 
във фирмата стандарти за контрол на качеството и има право да стартира процеду по 
отстраняване на несъответствия.

Контролът по качеството бива външен и вътрешен в зависимост от страната 
упражнява.

ноято го

-Външният контрол се упражнява от Инвеститора, посредством неговите 
представители - инвеститорски контрол и строителен надзор и от Проектанта.

Инвеститорският контрол и строителният надзор имат най-висок приоритет и 
контролират точното изпълнение на проекта и постигането на качествените характеристики, 
които са заложени в техническите спецификации. Инвеститорският контрол съгласува и 
одобрява характеристиките на влаганите строителни материали и изделия, приема v 
одобрява изпълнените СМР, приема и одобрява пробните и приемни изпитания. 
Строителният надзор контролира качеството на строителството, чрез задържителнитз 
нормативни актове с изготвянето на доклад за съответствието на продукта със съществените 
изисквания към строежите.

-Авторският надзор се упражнява от Проектанта, който контролира спазванетс на 
проектните решения, решава проектни непълноти, дава указания за промени в проеьта по 
време на строителния процес.

-Вътрешният контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности се f 
осъществява основно от техническия ръководител на обекта и отговорника по качеството. Но 
към качеството на извършените СМР имат отношение всички участници в РСМР на обекта - и 
експерти и квалифицирани работници, както и Ръководството на Дружеството.
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Системата за контрол функционира по време, както следва:

-Входящ контрол на суровините, материалите и изделията - има за задача д з j
*

провери качествата на постъпващите на строителната площадка суровини, материали и 
изделия в съответствие на техническите спецификации и утвърдените образци, както и 
съответствието им стова на обявеното в придружаващите ги сертификати;

-Текущ контрол на изпълнение на строителните и монтажни работи - има за цел да 
осигури точното съответствие на изпълняваните СМР с технологичните изисквания и 
техническите спецификации. В случай на констатирано несъответствие, отговорник ьу 
контролът по качество на обекта незабавно техническия ръководител, спир' изпълнението и 
стартира стандартната процедура за отстраняване на некачествено изпълнени СМР

-Изходящ контрол на готовата продукция - има за задача да докаже готовността на 
обекта като цяло и на отделните негови подсистеми да се използва по предназначение. Това 
се осъществява чрез извършване на съответните тестове (пробни изпитвания).

Качеството на строителните материали е обект на външен и входящ контрол.

Входящият контрол е насочен към контролиране параметрите на материалите, които 
трябва да отговарят на изискванията на проектната документация и техническата 
спецификация.

Отговорникът по качеството, изпълнява текущия контрол по доставените на сбекта 
суровини, материали и изделия, съответствието им със съществените изисквания към 
строителните продукти, влагането им съобразно определената строителна техноломя, 
реализирането на всеки конкретен строителен продукт. Отговорникът спазва разписаните 
във фирмата стандарти за контрол на качеството и има право да стартира процедури по 
отстраняване на несъответствия. Отговорник по качество е подчинен непосредствена на 
ръководството на фирмата. По отношение на качеството, на него се подчиняват всички 
функционални и производствени единици. Своята дейност той осъществява с помощта и 
активното съдействие на техническия ръководител на обекта.

Качеството на изпълняваните/изпълнените СМР е обект на текущ контрол и изходящ 
контрол.

Контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности се състои в контрол и 
съблюдаване на спазването на проекта, нормативните изисквания и техническите норми и 
спецификации.

Основната отговорност по спазването на проекта и техническата спецификации е на I
Техническият ръководител и Отговорника за контрола на качеството. Те са материално 
отговорните длъжностни лица, които ръководят пряко изпълнението на строителните и 
монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологи1<|/ 
отговарят за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също
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така отговарят за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия н|а труд и 
противопожарна безопасност.

Техническият ръководител ще следи графика за изпълнението на видовете фаботи 
съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните 
процеси и неговото спазване. Той също така ще следи за своевременните заявки и 
на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия за ръкфводения 
от него обект.

Техническият ръководител е длъжен да следи за точното спазване на проектите ш да 
не допуска отклонения от тях или ако се наложи изменение на одобрения проект,то 
отразено със съответната писмена заповед в заповедната книга от съответното лице 
право да направи това. Друго основно задължение е да познава в детайли проектната и 
нормативна база и да дава нужните разяснения и инструкции по прилагането й на 
строителния обект на пряко подчинените си работници.

Качеството на изпълнените СМР е от съществено значение и е в основата на 
фирмената политика на Дружеството. Имаме изготвена програма за обучение и 
квалификация на нашите кадри, с което целим да специализираме нашите работници в 
изпълнение на определени направления на СМР и по този начин да се намалят риск 
както с постиганото качество, така и за се оптимизира времето за изпълнение.

Във връзка с постигане на качество при изпълнение на СМР се провеждат 
задължителни инструктажи на работниците, осигурява им се необходимата механизация и 
работно облекло. В процеса на изпълнение са въведени и се прилагат всички доказа 
технологии, с които се постига и се гарантира качеството на изпълнени СМР.

Стриктното спазване на изискванията на въведената и реално функционираща 
система за контрол на качеството ISO 9001:2008 позволява да гарантират качественото 
изпълнение на СМР за периода на посочените в нашето предложение гаранционни срокове.

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

При изпълнението и приемането на извършените на обекта РСМР, контролни! 
дейности са следните:

- Контрол на качеството на доставяните материали
Всички материали, стоки и изработки, които ще се влагат в изпълнението на та|зи 

поръчка, отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на СъЕета от 9 
март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 
строителни продукти. Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане 
в строителството, ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, е к л . за/ 
изпитване за съответствие с приложимите изисквания.

За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръч^ 
вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национална/й
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международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя. //
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В Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за същестзе 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти са 
всички изисквания към строителните продукти и строежи, които Дружеството се 
да спазва по време на изпълнение на поетите ангажименти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пу|скат на 
пазара, когато:

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

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

икации

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

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните проДукти, 
влагани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации, нрричани 
"европейски технически спецификации":

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

-европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато Не 
съществуват технически спецификации;

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

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени и по- конкретно 
когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят 
чрез посочване на техническите спецификации, наричани "български технически 
спецификации":

-български стандарти, с които се въвеждат европейски или междунароДни 
стандарти, или еквивалентни;

-български стандарти или еквивалентни;
-български технически одобрения - когато няма публикувани български 

стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или 
български стандарти

Избор на доставчици
Това е процедура, при която се прави:

//
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-анализ на качеството на продуктите на доставчиците;
-анализ отнасящ се до качествено и навременно осигуряване на необходимите 

ресурси;
-анализ, отнасящ се до цената на доставените ресурси;
Работим с доставчици, чието одобрение се извършва чрез "Тест за оценка нф 

доставчик", елемент от процедурата за избор на доставчици, елемент от внедрената 
дружеството система за контрол на качеството ISO 9001:2008.

Ръководството изгражда със своите доставчици взаимоизгодни отношения, 
дълготрайно сътрудничество и взаимно доверие.

Организация на доставките
Внедрената система за контрол на качеството ISO 9001:2008, ни позволява д; 

планираме материалните си запаси, на базата на разходни норми, рецепти (технологии) за 
производство.

Системата позволява на ръководния състав да води отчетност по складове и 
доставчици.

За доставките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях. 
Въведените в системата заявки се следят по срок и дати на изпълнение. При влизан^ в 
системата от служител, отговорен за доставките на материали, се извеждат информг ционни 
съобщения за отклонения от графика на доставките и дали за деня се очакват достав|ки на 
материали.

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

Транспортиране и съхранение на материалите
Материалите ще бъдат транспортирани и съхранявани така, че да се гарантира 

запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди с транспортирането и 
съхраняването им, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Няма да се 
допуска при съхраняването смесване на материалите, различаващи се по вид и физи <о- 
механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. Когато достав <ата се 
извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се нарушава целостта и 
вида им.

При доказано несъответствие на материалите доставяни от одобрен доставчик фирмау 
имаме ресурс и възможност да го замени с друг, също след одобрение на Възложителя.

2.Мерки за контрол на качеството на изпълнените СМР

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

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

2.1. Контрол при изпълнението и приемане на репарациоините работи 
Репарационните дейности ще се състоят в почистване на всички открити арл/ировки

по тераси, по фасадни, покривни и подови панели от корозия и обработването им с 
антикорозионни покрития и възстановяване на разрушената бетонова частс подходящ 
материал с необходимата адхезия.

Преди възстановяване на разрушената бетонова част, направената обработк^ на 
откритите арматури ще бъде приета от проектант - конструктор.

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката:
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.2. Контрол при извършване и приемане на топлоизолационните работи: 
-Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на топлоизолационната

система.
-Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видов  ̂

строителни работи.
-Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати 

съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила.
-Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от 

производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
-Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния виД работи. 
-Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкци^ 

защитното покритие от проектните решения 
Не се допускат:
-провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката: 
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.3.Контрол при приемане на хидроизолационните работи:
За да се осигури качествено изпълнение на хидроизолационните работи, всекй техен 

елемент, който впоследствие остава скрит и от който зависи общият успех, се приема 
междинен приемателен протокол, подписан от представител на инвеститорския контрол и 
на изпълнителя.

На междинно приемане подлежат:
-основата на хидроизолацията, като се проверяват дебелината, равността, наклонът, 

разположението на предвидените в проекта ъгли, чупките и др., правилното разположение
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и закрепване на всички части, които трябва да бъдат вградени; основата трябва да бъде суха, 
устойчива, равна, плътна, без прегорели повърхности;

-всеки пласт хидроизолация, като се проверява плътността на залепването, ширината 
и плътността и разположението на застъпванията;

При приемането на всеки елемент се представят всички необходими документи, с 
които се удостоверява, че при изпълнението са употребени материали с предписаните 
качества.

Ако при приемането се констатират недостатъци или неспазване на предписанията, 
съответният елемент не се приема, докато констатираните недостатъци не бъдат отстранени.

Изцяло готовата хидроизолация се приема въз основа на междинните приемателни 
протоколи, въз основа на цялостен външен преглед и въз основа на директно изпитване на 
водоплътността, ако за такова изпитване са дадени указания в проекта.

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката: 
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.4.Контрол при изпълнението на външни мазилки
При контрола на качеството и приемането на мазилките се проверява следното
-Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по 

долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без 

петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инстзументи.
- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други в тдими 

дефекти.
При приемане на мазилките се съставя пълна документация (протоколи, актове за 

скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, мацката 
разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

наА

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката: 
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.5.Контрол при изпълнението и приемане на столарски работи (дограми):
За столарските работи се съставят два констативни акта :
-В предприятието производител 
-На обекта след завършване на монтажа
-Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.
-След подмяната на дограмата е необходимо да се изпълни гипсова шпакловк^ по 

страниците на прозорците. А това води до:
-Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност;
-Полагане на ръбохранители по външните ъгли ;
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-Полагане на гипсова шпакловъчна маса и изравняване на основния пласт; 
-Заглаждане със силиконова шкурка на неравностите;
-Корекции и прешкурване до постигане на гладка повърхност, готова за полагане на 

боя

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката:
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.6. Контрол при изпълнението и приемане на бояджийските работи 
-Повърхностите, боядисани с вододисперсни бояджийски състави, трябва да бъдат с

еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.
-Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, 

влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни 
от общия фон.

-По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии 
и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи В мм.

-Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат 
разположение 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.)до0,5м.
-Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на 

боите и след образуване твърда корица

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката:
-Специалистът по контрол на качеството
-Техническият ръководител V

2.7. Контрол при изпълнение на мазилки и шпакловки:
-Дали мазилката е здраво слепена за повърхността, върху която е положена и дали не 

се отделя.
-Проверка за наличие на пукнатини, издувания, подкождушвания, груби грапавини и 

иеизмазани части. Гореизброените недостатъци няма да се допускат.
-Измазаните повърхности дали са с еднакъв цвят 
-Отклонение на повърхността на облицовките по вертикала
-Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта. 
-Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта 

съответните БДС или ОН.
-Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят CXCII.
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-Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания 
от водоразтворими или други соли и др. дефекти. ^

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката:
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.8. Контролът при изпълнение на тенекеджийските работи включва:
-Ламарината и стоманените профили, които се влагат в покривните обшивки и други

метални конструкции, следва да са, в отлично състояние, да са прави, без следи от ръжда.
-Заварчиците, изпълняващи заварки по металните конструкции, трябва да са 

преминали през съответните курсова на обучение и да са правоспособни;
-Ламарината на които следва да е закрепена с такива скрепителни средства i|mn е в 

контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.
-Ламарината и другите метални компоненти не трябва да е в контакт с електрически 

проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация 
-Върху изпълнените тенекеджийски и метални работи трябва да бъде нанесер 

антикорозионна изолация според работния проект;
-По време на изпълнение на тенекеджийските работи по покрива трябва да ср спазват 

изискванията за безопасност на труда;

Експерти, ангажирани с изпълнение на мярката:
-Специалистът по контрол на качеството 
-Техническият ръководител

2.9. Контролът при изпълнение на укрепителните работи на балконскиге парапети: 
-Укрепителните СМР по балконските парапети трябва да се изпълняват стриктно

според работния проект по част „Конструктивна";
-Заварчиците, изпълняващи заварки по металните конструкции, трябва да са 

преминали през съответните курсова на обучение и да са правоспособни;
-Стоманените профили, които се влагат в покривните обшивки и други метални 

конструкции, следва да са в отлично състояние, да са прави, без следи от ръжда.
-След монтажа на укрепващата метална конструкция на панела на парапета нг всеки 

балкон, тя трябва да бъде боядисана с антикороционна боя и с боя.
-Полагането на външната топлоизолация и съответно „затварянето" на укрепителните 

профили в нея ще се извършва само след приемане на конструкцията от строителния надзо 
и проектанта.

2.10. Контролът при изпълнението и приемането на Електроинсталации включи^ 
-Електромонтажните работи да са изпълнени в съответствие с изискванията н  ̂

работния проект и на ПИПСМР.
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Последователност на изпълнение на СМР

-Както е видно от календарния график последователността е следната:

-Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 

-Премахване на балконски бордюри

-Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени

-Премахване на компрометирана мазилка и бетонно покритие по фасада, сутерен, вент 
кухина и козирки над партерен етаж

клационна

-Демонтаж на каменна облицовка по външни стени (борд на вентилируем покрив) 

-Премахване на ръжда от оголена армировка

-Измазване на компрометирани участъци с репариращ материал пофасада, сутерен, 
вентилационна кухина и козирки над партерен етаж

-Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация в/у покривната плоча 
вентилируемите покриви

-Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по г окриви

-Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 K g/m 3), 6=14 
cm и с коеф. на топлопроводност Л< 0,045 W/mK в подпокривното пространство на вентилируем 
студен покрив"

-Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части

-Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, 
с коефициент на топлопреминаване < 1,40 W /m 2K, петкамерна - по спецификация (по апартаменти и 
общи части)

-Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз

-Доставка и монтаж на метална плътна входна врата с топлоизолация с коефициент на 
топлопреминаване < 2,20 W /m 2K - заден вход за блок по фасада северозапад

-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с коеф. на 
топлопроводност Л< 0,035 \Л//тК(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елем|енти) в/у 
външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)

-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с коеф. на 
топлопроводност \<  0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по 
еркери

-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с <oei 
топлопроводност Л< 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни р ь * * »  

в/у външни стени

-Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци и врати с 
до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)

чина
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-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с коеф. на 
топлопроводност \<  0,035 W/mK (вкл.лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у ' 
външни стени (борд на вентилируем покрив)

-Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 35 cm

-Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на 
неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране

-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) го еркери, 
включително грундиране

-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външч 
страници на врати и прозорци, включително грундиране

и стени и

-Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по вън ини стени 
(борд на вентилируем покрив), включително грундиране

-Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен 
слой) - (по апартаменти и общи части)

-Подмяна на канализационната инсталация в сутерена 

-Премахване на компрометирана мазилка по стълбище и общи части 

-Направа на мазилка по стълбище и общи части 

-Направа на шпакловка по стълбище и общи части 

-Боядисване по стълбище и общи части до покритие

-Отремонтиране на водоплътни настилки от серевната и западната страна на сградата

2.4. Управление на рисковете

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

Цел на управлението на рисковете

Организацията на дейностите ще се осъществява на база въведени и прилагани 
определен брой методи и принципи за управление на риска, при разработване, внедряване 
и непрекъснато подобряване на организационната рамка.

Процесът на управление на риска е успешно интегриран в процесите на управление 
на цялата организация, в нейната стратегия и планиране, управление, резултати и отчетност^ 
както и в политиките, ценностите и културата на организацията.

Управлението на риска се прилага както за цялостната организация във всички ет$(и/ 
дейности, нива на действие във всеки момент, така и за конкретните функции. /

Внедряването и поддържането на управление на риска е в съответствие с 1>ДС ISO 
31000:2011 год. „Управление на риска. Принципи и указания", Интегрирана система за 
управление на качеството, безопасност и околна среда на база стандартите ISO 90С 1:2008,
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ISO 14001:2004 и OHS AS 18001:2007 както и най-добрите приложими методи за 
риска и решаване на проблеми.

Главната цел на прилагане на систематичен подход за управление на риск|) 
се предвидят и преодолеят негативните последствия за всички участници в п 
изпълнение на обществената поръчка.

оценка на

вете е да 
юцеса на

да бъдатПри прилагане на систематичния подход за управление на рисковете Moraj 
постигнати следните положителни резултати:

Увеличаване възможностите за постигане на целите;
Насърчаване изпреварващото управление;
Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие въ|рху риска 

в цялата организация;
Подобряване идентификацията на възможностите и заплахите;
Постигане на съответствие с изискванията на нормативните актфве и на 

международните стандарти;
Гарантиране на качеството на задължителните и доброволни отчети; 
Подобряване на управлението;
Увеличаване сигурността на доверието между всички участници;
Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;
Подобряване на средствата за управление;
Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху

риска;
Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност;
Подобряване на постиженията по отношение здравето и безопасността и 

опазването на околната среда;
Подобряване способностите за предпазване от загуби и управлението На 

инциденти;
Свеждане на загубите до минимум;
Подобряване и повишаване организационния опит;
Подобряване устойчивостта на системата;

Според обхвата си рисковете биват:
рискове на проекта - засягат разписанието или ресурсите на проекта; 
рискове на продукта - засягат качеството; 
бизнес рискове - засягат организацията;

Според възможността да бъдат предвидени рисковете са:
очаквани - тези, които могат да бъдат открити при прилагане технйката на

анализ;
предвидими - рискове, които се предвиждат на база предишен опит; 
непредвидими - рискове, които е трудно да се предвидят;

Освен това рисковете могат да бъдат :
общи - заплаха за всеки вид проект; 
специфични - типични за конкретния проект;

Управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта и да се 
минимизират техните неблагоприятни последици. Процесът протича през врел/ето на

/
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цялостното изпълнение на проекта - от идентифициране на възможните рискове, преминава 
през анализ на рисковете, планиране на управлението им, след което започва процес на 
наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ за оценка на ефективността на 
взетите мерки.

Процесът на управление на риска включва следните дейности:
Идентифициране на риска 
Извършване качествен анализ на риска 
Извършване количествен анализ на риска 
Планиране на действията за преодоляване на риска 

- _ Следене и контролиране на риска

1. Времеви рискове.

• Забава при стартиране на работите:
- Не издаване разрешение за строеж:
Оценка на вероятността за настъпване: ниска 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: закъснение 

в началото на всички работи предвидени по графика и евентуално компрометиране на 
планирания край на завършване на дейностите по целия проект.

Оценка на степента на стойността на риска: ниска -  предвидено е 
достатъчно време в подготвителния период.

Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 
засегнати - всички работи предвидени по графика за изпълнение на целия проект.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Провеждане 
на първоначална среща между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: 
екипа на Националната програма за енергийна ефективност в качеството си на Възложител, 
Бенефициентът по Програмата и Изпълнителят на Договора за запознаване с условията за 
изпълнение на обекта и очакванията.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: Изместване в графика изпълнението на всички работи.

• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:
- Продължителни неблагоприятни атмосферни условия:

Оценка на вероятността за настъпване : висока 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване:оказ£ 

голямо влияние на графика за изпълнение. Ще се получи закъснение в графика за 
изпълнение на всички СМР изпълнявани на открито -  ремонт и топлинно изолиране 
покриви, топлинно изолиране на фасадни стени, ремонт англииски дворове и тротоарни 
настилки.

V.

/
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Оценка на степента на стойността на риска: висока -  голяма част 
от предвидените СМР се извършват на открито и атмосфернине условия оказват гопямо 
влияние на графика за изпълнение. При наличие на неподходящи атмосферни услс вия, 
природни катаклизми като наводнения, пожари, земетресения, изпълнението на 
предвидените дейности трябва да се преустанови.

Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ше бъдат 
засегнати - всички СМР свързани с ремонта на плоския покрив, покривите над входните 
предверия и покривите над усвоените участъци от полу лоджии на последен етаж 
дейностите по направата на топлинната изолация на фасадните стени; работата по ремонта 
на входните стълбища и площадки, англииските дворове и тротоарните настилки.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Проследяване 
в краткосрочен и дългосрочен план прогнозата за времето и предвиждане /доколкото е 
възможно/ на дните в които ще е невъзможно извършването на предвидените СМР.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: Разместване на почивните дни на работните звена така, че те да съвпадат с 
неблагоприятните за работа дни, полагане на извънреден труд, временно увеличаване на 
работното време, увеличаване броя на работните звена.

• Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта:

- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаваме на 
проектните разработки:

Оценка на вероятността за настъпване: ниска 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: закъснение 

в започването на СМР с риск да се получи закъснение за окончателното приключван^ на 
обекта.

Оценка на степента на стойността на риска: ниска 
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат 

засегнати - всички СМР предвидени по графика за изпълнение на целия проект.
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: В графика за 

изпълнение на дейностите в етап проектиране е предвидено достатъчно време за 
изпълнението на всяка дейност, а броят на проектантите и техническите специалиста 
гарантират навременното изпълнение на проектите

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
риска: Пренасочване на допълнителни проектанти за изготвяне на проектите. Пренасочване^ 
на ръководен състав и работници от други обекти за компенсиране на закъснението. 
Полагане на извънреден труд. Временно увеличаване на работното време.

/
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на дру^и 

участници в строителния процес.
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Оценка на вероятността за настъпване: ниска
Оценка на очакваното въздействие от настъпване: за|с 

в изготвянето на инвестиционните проекти за обекта, а оттам и закъснение в нача/о 
СМР предвидени за обекта.

Оценка на степента на стойността на риска: ниска 
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които щ 

засегнати - изготвяне на работни проекти и изпълнението на предвидените СМР
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Възло 

е заинтересован да осигури необходимото съдействие за изпълннение на проекта, 
липса на съдействие от трети лица и институции ще бъде търсена незабавна среща 
отговорните представители и с всички имащи отношение лица/страни.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване 
риска: Организиране на среща с отговорните представители и с всички имащи отнощ 
лица/страни за изясняване и получаване на липсващата информация. Максимално 
ускоряване на процеса на проектиране чрез включване на допълнителни проектант^ 
изпълняваните СМР - увеличаване броя на работните звена, временно увеличаване 
работното време до компенсиране изоставането по график.

ъснение 
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Три
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта.

Оценка на вероятността за настъпване: средна 
Оценка на очакваното въздействие от настъпване:закъснение 

в графика за изпълнение на обекта.
Оценка на степента на стойността на риска: средна 
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще 

засегнати - Забавяне на реализацията на проекта съгласно заложените в него срокове.
Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Създаване на 

добра организация за осъществяване на своевременна комуникация - кореспонденц|/ 
срещи, доклади, графици и др. с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество с Възложителя. Определяне на специален представител на строителя|, 
натоварен с координаторски функции, който да бъде в постоянна връзка със 
заинтересованите страни в рамките на проекта.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване йа 
риска: Създаване на добра организация за осъществяване на своевременна комуникгщия - 
кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. с цел осъществяване на ефективно и 
безпроблемно сътрудничество. Провеждане на общи периодични оперативки с 
представители на всички участници в строителството за проследяване в хода на работите,

бъдат

ля,

/



Различаваме три главни метода(системи) за полагане хидроизолационни мембрани: 
Система със свободно монтирани(незалепени) мембрани; Система с частично залепване; 
Система с цялостно(пълно) залепване.

Изборът на най-подходящата система зависи от много фактори:

От типа на основата - например за сглобяеми конструкции, ще бъде по- подходящо да 
се избере система с частично залепване или свободно монтирани за първия хоризонтален 
пласт, втория пласт винаги се полага с цялостно залепване;

В зависимост от формата и вида на конструкцията - при покриви с голям наклон ще се 
подбере система с механично закрепване с болтове и дюбели и система с пълно залепване; 
Преобладаващите местни ветрове.

Свободно монтирани мембрани
Битумните мембрани се полагат свободно, като в зоната на снадките (съединенията) с 

горелка се заваряват, запечатват с гореща специална мистрия. Тази система позволява 
висока подвижност между основата и хидроизолационния пласт, тъй като е прикрепена 
независимо към основата и се свързвате главната конструкция само по периметъра, чрез 
пълно залепване с горелка на ивица с ширина минимум 1 м. Този метод е ограничен и се 
използва за плоски покриви с наклон 5 % с товароносима структура, толерираща 
претоварване. Същевременно тази система предлага предимства и предпазва 
водонепропускливите мембрани от физически повреди, причинени от размествания, 
хлътвания и др. Налягането получено от вятъра и вакуумното налягане се преодоляват 
посредством защита от удържащи тежести (мин. 80 ч- 90 кг/м2), представляващи чакъл, 
подови настилки и др., когато не е осигурена друга солидна защита.

Частично залепени мембрани
Системата с частично залепени мембрани представлява газопламъчно заваряване в 

определени точки на хидроизолацията към основата, като се позволява движение по 
мембраната между заварените точки За да се прецени правилно разстоянието между 
точките на залепване, трябва да се има предвид, че то зависи от еластичността на 
мембраната и залепването към основата, което ще противостои на климатичните условия 
(промени) и приплъзвания причинени от високи температури. По целият периметър на 
минимум 1 м ширина, мембраната трябва да е напълно залепена. Съществуват четири 
специфични техники на частично залепване:

Посредством газова горелка - залепване към основата на петна, отстоящи една от 
друга разтопени точки на разстояние от 0,5 м. Ролката се развива постепенно и операцията 
се повтаря периодично след около 0,75 м; Студено залепване - изпълнява се като /|
мембраната се залепя към основата на ивици с подходящо лепило. Ивиците трябва да са jz„l 
ширини около 4 см, на разстояние 30 см една от друга и се слагат по периметъра и по 
вертикални части (бордове);
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C употребата на специален продукт (перфориран разделящ пласт), който се слага 
между основата и мембраната и осигурява контролирано залепване на разтопената съставка 
на хидроизолацията през дупките на този продукт към основата; Посредством механични ^  
приспособления (метални пирони, болтове, шайби и дюбели).

Препоръчва да се предвидят за поставяне най-малко по 5 бр./м2, минаващи през 
мембраната до основата. Пироните да са с широки глави, а при полагане с болтове се 
използват широки шайби, за да се осигури водонепропускливостта.

При свободно монтирани мембрани и при частично залепване, е задължително да 
има пълно залепване минимум на 50 см около вертикални части, като бордове, комини, 
отдушници, релефни връзки, прозорци и др.

Цялостно (напълно) залепен и мембрани
За използване на системата с цялостно залепване, е необходимо добре почистената 

основа да бъде грундирана със студен битумен грунд. Полагането на мембраната става, като 
се развива ролката върху основата и цялата долна контактна повърхност на мембраната се 
нагрява с горелка и разтопената съставка на мембраната я заварява неподвижно стабилно 
към поемащата повърхност (основата). Такава система се препоръчва за сгради с ограничени 
движения и наклон до 40 % на покриви без изолация и до 20 % наклон за покриви с 
изолация. За по - голям наклон е препоръчително да се закрепват механично. Напълно 
залепената мембрана трябва да има доказани добри механични характеристики и добра 
устойчивост на термичните цикли.

Такова полагане е характерно за втория пласт на двупластови водонепропускливи 
системи. Рулонният материал на втория пласт се полагат перпендикулярно на първия пласт. 
Могат да бъдат положени и успоредно на първия пласт, след шахматно разместване с 
отстояние от снадките на първия пласт 50 см.

Всички снадки и при трите метода трябва да бъдат добре обработени, свързани и 
запечатани така, че да създадат непрекъсната водонепропусклива мембрана.

Всеки един от описаните методи има своето приложение в зависимост от 
покриваната площ и конкретни условия на обекта.

Правила за полагане
Полагането на хидроизолационните мембрани трябва да започне от най-долната 

(най-ниската) част на покрива, където е дренажния изход (воронка, барбакан) и да 
продължи до върха, като се развива мембраната по основата. Долната повърхност на 
мембраната е защитена с полиетиленов филм - 7 микрона или е опесъчена. Тази повърхност 
се нагрява с пламъка на горелката и се прилепя към основата. Преди да се застъпят 
краищата на мембраната в мястото на свръзка, при мембрани с посипка или ламинирани е 
необходимо да се отстранят предварително с нагрята мистрия кварцовия пясък, гранулите 
или метала на ивица минимум от 15 см. На почистената повърхност става свързването със 
следващата ролка. Застъпките трябва да бъдат направени така, че водата да не тече 
срещу застъпването.
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Преди да започне последната операция по поставяне, ролката трябва да се развие 
напълно, за да се провери дали ляга добре (дали е перфектно подравнена), след което се 
навива до средата и като се спазва тази позиция, да се нагрее с горелката до залепване-, към 
основата.

Битумът, който излиза от нагрятата и леко притисната застъпка на мембраната, 
внимателно да се заглади и размаже със заоблена мистрия.

Що се отнася до застъпките между мембраните, трябва да се планира система, която 
предотвратява наслагването на повече от три пласта.

Запечатаните застъпки трябва да бъдат с ширина, гарантираща одонепропускливостта 
на връзката (минимум 10 см за надлъжните и 15 см за напречните застъпки) и винаги да са 
разположени в посока обратна на наклона на покрива.

Когато хидроизолацията се състои от два слоя, втората мембрана винаги се залепя по 
системата на пълно залепване и се монтира перпендикулярно на първия пласт, а ако това не 
е възможно се разминава шахматно на отстояние 50 см.

Снадки и съединения
Страничните снадки (съединения), по дължина на ролката, трябва да са минимум 10 

см. Късите снадки, напречно на ролките от минимум 15 см. В случаите, когато се правят 
напречни снадки между мембрани с посипка се препоръчва да се изстърже излишния 
материал (посипката от минерални шисти) от поемащата повърхност или да се нагрее малко 
повече докато избие битум, за да се осигури добро свързване. При снаждането (надлъжно и 
напречно) е нормално да излезе битум 0,5-1см и получената ивица при застъпването да 
бъде замазана (запечатана) с нагорещена мистрия. Всички съединения трябва да бъдат 
проверени или повдигнати с мистрия. Ако при снаждането има пропуски и не е избил битум, 
допълнително се нагрява с горелка и обработва по- горе описания начин. Съединенията 
могат и да бъдат пресовани, докато са горещи и със стандартен метален валяк задвижван 
ръчно.

Вертикално полагане по бордовете
При оформяне на вертикалните части на покрива - бордовете от съществена важност 

е финишния пласт (с посипка) да бъде положен по борда най-малко на 15 см от най-високата 
точка на покриваната площ. В случай на двупластова система, втория пласт трябва да бъде 
над първия по вертикалната плоскост минимум 10 см. При сравнително ниски бордове 
около 25 + 40 см се препоръчва целия борд да бъде покрит и мембраната да се обърне по 
хоризонталната част на борда 5 -10 см. При вертикално полагане на мембрани над 80 см се 
препоръчва те да бъдат механично закрепени с метални лайсни или с болтове с широки 
шайби.

Ъгли ( \
На всички ъгли при прехода от хоризонталната плоскост към вертикалната, трябва да / 

има изграден под 45° холкер от незапалим материал. Хидроизолационните покрития тря§4$ 
да бъдат заварени за хоризонталните и вертикални повърхности на конструкцията католж .̂7
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частта, която е по холкера се оставя незалепена - свободна, за да поема възможните 
движения. Ъглите трябва да бъдат загладени, да са с плавни преходи без остри ръбове.

Безопасност на труда и опазване на околната среда
Полагането на хидроизолациите трябва да бъде извършвано от компетентни и 

отговорни екипи. Работниците трябва да носят подходящи работни дрехи, като: гащеризони 
с дълги ръкави, ръкавици, високи обувки. Целият екип и най-вече оператора, работещ с 
горелката, трябва да спазва дистанция от огъня минимум 1 м. Ако по време на полагането се 
наложи горелката да се остави включена, е задължително да е с пламъка нагоре.

Регулиращият клапан за налягането на газа, никога не трябва да се заключва. 
Горелката трябва да е снабдена със специален регулатор, който позволява незабавно 
спиране притока на пропан-бутан. Важно е да се работи на безопасно разстояние /минимум 
10 м/ от лесно запалими продукти.

Преди използване на горелки за работа върху грундирани основи, се изчаква пълното 
изсъхване на грунда.

Около района на хидроизолационните работи, трябва да се поставят предпазни 
елементи. Възможни отвори по основата да се покрият или да се маркират със знаци, мрежи 
или дървени дъски.

Да се спазват и изискванията на Правилника за безопасността на труда при 
строително- монтажните работи, характерни за конкретния обект.

1.3 .Тенекеджийски и железарски работи

На обекта са предвидени следните железарски и тенекеджийски СМР:

Смяна на ламаринената обшивка по бордовете на покрива.
Покриването на бордовете с ламарина ще бъде извършено с предварително 

подготвени платна. Обшивките, полите и шапките се изпълняват от ламарина с дебелина 0,5 
и 0,55 и 0,6 мм в зависимост от конкретното изискване на проекта.

Освободените от стара обшивка бордове се подмазват с циментов разтвор. Върху тях 
се монтира хидрофобен шпертплат, който излиза 12 см от външната страна, така че да 
покрие новомонтираната топлоизолация.

Съединяването на платната ламарина в редове по челните страни ще се извършва с 
двоен фалд. Лежащите фалцове ще бъдат китвани с подходящ кит.

Огъването на краищата на платната ще се извършва на специален станок. Размерът на 
огъването трябва да бъде 20 мм от едната и 35 мм от другата страна на листа.

Прикрепването на платната ламарина ще се извърши с дюбели и винтове.
Дебелината поцинкованата ламарина, която ще бъде вложена за всяка една от 

гореописаните дейности, ще бъде определена в проекта по част „Архитектурна".

1.4.Подмяна на дограма на сградата
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Материали
-PVC Дограма
Петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 

U<1,40 W/m2K, пет камерна, изработена според БДС EN 14351-1 или еквивалент;
-Винтове, пирони и болтове
Същите се използват според БДС или при липсата на такава спецификация - 

препоръчаните за целта от производителя.
Всички видове стъкла, използвани на обекта, отговарят на изискванията на БДС EN- 

1279. Стъклото не трябва да бъде надраскано, да не е с шупли, нащърбявания, вълни, 
вдлъбнатини и др. дефекти.

Производство и монтаж на дограмата
Размерите на прозорците и вратопрозорците ще бъдат измерени от място и сверени 

със спецификациите към разработения проекта - част Архитектура. Посоката на отваряне на 
вратите и прозорците, процента на отваряемост при пластмасоват дограма, размерите на 
дограмата са показани в спецификацията на дограмата - част от проектната документация.

Топлотехническите характеристики на изготвени в заводски условия елементи и 
продукти за ограждащи конструкции (прозорци, врати, комбинирани стенни панели и 
др.)трябва да удовлетворяват изискванията на„Наредба № 7/15.12.2004 г. за 
топлосъхранение и икономия на енергия в сградите".

Монтажът на PVC дограмата и алуминиевата дограма включва демонтаж на 
съществуващата дървена/метална дограма без запазване, изработка, транспорт и монтаж на 
новата дограма заедно с обкова и механизмите за отваряне.

Последователност:
-Производство на дограмата става с мярка от място.
-Проверка размерите на отворите и тяхната вертикалност.
-Доставка и разнасяне по места на дограмата.
-Отвесиране по места и фиксиране с монтажна пяна.
-Прогонване на дограмата.
Транспортирането на дограмата и вратите ще се извършва с превозни средства при 

осигуряване и предпазване на профилите срещу провисване, удар, натиск и остри режещи 
предмети.

Монтажа на дограмата се осъществява, след прецизно нивелиране, чрез дюбели и 
дървени клинове в отворите на старата демонтирана дървена дограма. Вратите и 
прозорците се монтират така, че рамките им да прилепнат плътно към фасадните зидове. 
Поставянето на дюбелите е задължително както при отваряемите, така и при неотваряемит/ 
части на дограмата.

След захващане на касите на дограмата към зида следва цялостно уплътняване по 
контура с полиуретанова пяна. Пяната не трябва да се пипа поне 12 часа след приключвД^ 
на монтажа, за да може фиксиращата пяна между стената и касата да се раздуе макси^йлно.
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Пяната играе допълнителна стабилизираща роля и служи за да изолира влагата и 
температурата между прозореца и зида. След като пяната се втвърди, излишъците се 
изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със 
силикон за по-добро уплътнение и се измазва. Крилата задължително ще са монтирани за да 
не се получи деформиране на касовата рамка под силата на разбухващата пяна.

Поставянето на външен подпрозоречен перваз придава завършен вид на дограмата, 
предпазва от навлизане на вода под профила на дограмата. Външните подпрозоречни 
первази се вграждат заедно с прозорец.

Външни и вътрешни подпрозоречни первази
Външните первази се монтират под прозореца, той предпазва външната стена от 

мокрене и влага. При сложена външна изолация е допълнителна гаранция, че няма да 
проникне вода между стената и изолацията.

Вътрешните первази ще бъдат от PVC, с ширина съгласно архитектурния проект.
Монтажът и уплътняване на подпрозоречните поли (вътрешни и външни) се 

осъществява с монтажен силикон и винтове за метал. От вътрешната страна, прозоречните 
отвори се оформят чрез обръщане с гипсова мазилка и оформяне на ръбовете е метален 
профил.

Веднага след монтажа и изпълнението на мазилката, защитното фолио от профилите 
се отстранява. Пресните отпечатъци от материалите се отстраняват с гъба и вода. 
Песъчинките, които са се появили в следствие на подмазването на прозореца по профилите, 
както и в отводнителните отвори отвън се почистват с прахосмукачка. Твърдите строителни 
отпадъци по профилите се отстраняват с дървена или пластмасова шпатула. Касите, крилата 
и стъклопакетите не трябва да се почистват с остри предмети, както и с агресивни 
почистващи препарати и разтворители.

Изисквания за изпълнение
PVC дограмата за прозорци да бъде по стандарт и произведена по представителна 

мостра, одобрена от Строителния надзор. Ъглите на прозорците и рамките трябва да бъдат 
захванати, свързани и стегнати посредством фирмени сглобки. Болтовете и вътрешните 
компоненти трябва да бъдат или от неръждаема стомана или друг материал, устойчив на 
корозия. Устойчивостта на атмосферни условия ще бъде постигната посредством 
използването на двоен дурометър с ЕГДМ изолация с несвиваем шнур. Системата трябва да 
има локален дренаж, като всеки стъклопакет се самоизсушава.

-Всички стъклопакети трябва да бъдат херметизирани и с двойно стъкло. Всички 
видове рамки, панели, витрини, врати и прозорци трябва да са обработени с матирано 
покритие от полиестов прах. Същото се отнася и за външни съединения и допълнителни 
материали

1.5.Монтиране на врати - метални



Вратите ще се изпълнят точно по размерите, взети от място след демонтажа на 
старата дограма. Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, 
отваряне, затваряне и задържане на крилата, както и уплътняването между вратите и 
зидарията на отвора трябва да отговарят на изискванията на действуващите стандарти и 
спесификацията по проекта. Вратите се монтират преди изпълнението на шпакловката, като 
при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от 
стената, върху която ляга щокът.

Закрепването на дограмата трябва да бъде направено по такъв начин, че да се 
прехвърли товара от монтираната врата към стената на която се монтира.

Монтажът започва с хоризонталното и вертикално нивелиране касата на вратата. 
Позиционира се с пластмасови клинове и се нивелира. Клиновете поемат натоварването и го 
предават на зидарията /панела/.

След нивелиране касата се фиксира само в ъглите с пяна, поставят се дюбели и след 
това се слага пяната по цялата дължина на профилите. Фиксирането се изпълнява с 
еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пяна. Полиуретановата пяна се 
полага по целия отвор, като не трябва да излиза от ръбовете. При полагането й се внимава 
да не влезе в съприкосновение с лакираната повърхност, защото ацетона в пяната може да 
увреди повърхността на вратата. Ако това се случи, незабавно се избърсва мястото и се 
използва препоръчано от производителя на пяната средство за почистване.

Пяната има отлично сцепление към бетона/зидарията и осигурява добра топло- и 
звуко изолация. Втвърдява се под влиянието на влагата във въздуха, затова преди нанасяне 
е препоръчително зида да се напръска с вода. Това подобрява захващането на пяната към 
зида и осигурява оптимални условия за разширяването й. Пяната е саморазширяваща се. Тя 
достига максималния си обем за около 20 минути. Окончателното се втвърдява след 24 часа 
и може да бъде рязана, за да се оформят отворите.

1.6.Обръщане страници на врати и прозорци

Изрязва се монтажната пяна на местата където е излишна. Почиства се добре 
основата на страницата, като се отстраняват строителен прах, боя, мазни замърсители и 
други. Подравнява се основата, като при необходимост се полага грунд преди лепилото за 
гипсокартон. Приготвят се ивици гипсокартон с необходимата широчина. Лепилото се нанася 
по цялата повърхност на страницата с помощта на гребен-шпакла или на топки на разстояние 
една от друга. След като лепилото е вече нанесено, ивицата гипсокартон трябва да се залепи 
в следващите 5 до 10 мин. Плоскостите се поставят отвесно, под прав ъгъл с основата. След 
това се нивелират с лек натиск и почукване върху тях посредством мастар - нивелир до 
получаване на вертикална /хоризонтална/ повърхност. След като стегне лепилото, с малка 
шпакла се почистват остатъците от него, попаднали по профила на дограмата. Отново се 
полага лепило и се фиксира ъглопредпазващия профил. Следва шпакловка и боядисване с 
латекс.

Така се получава едно цялостно и завършено оформяне на отворите.
(



Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, взети от място след 
демонтажа на старата дограма. Прозорците и вратите се монтират преди изпълнението на 
мазилките.

1.7. Доставка и монтаж на скеле

За извършване на довършителните работи на обекта ще се наложи монтаж на скеле. Металното 
рамково сглобяемо скеле е предназначено за изпълнение на довършителни строителни и 
инсталационни работи. Същото се отличава преди всичко със своята простота и икономичност, за 
сметка на свеждане на теглото до минимум, като най-важното е - без загуба на устойчивост да се 
постигне безопасност и товароносимост.
Предвижда се монтажът на скелето да се извърши от опитни работници, ползващи предпазни 
колани, обувки с не плъзгащи се подметки, под непосредствения контрол на техническия 
ръководител.

Монтажът на скелето ще се изпълни при следната последователност на работа:
-подготовка на основата, определяне на местата за стабилно стъпване, разнасяне на 
елементите.
- монтаж на елементите на скелето, като същото се укрепва към сградата съгласно указанията на 
производителя.
-монтаж на парапетите, стълбите и бордовите елементи 
-приемане на скелето с отделен протокол и разрешаваме работа.
Предвижда се скелето да послужи за разполагане на изпълнителите и основните и спомагателни 
материали за всички работи вътре в сградата по част: Архитектурно- строителна.

Демонтаж скеле
Демонтажът на скелето се предвижда да започне в технологичен ред, след като са завършени и 
приети изцяло всички довършителни работи.
Същият ще се извърши от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки и не плъзгащи се 
подметки, под непосредствения контрол на техническия ръководител при стриктно опазване на 
извършените работи. При спускането на демонтираните елементи от скелето, ще се ограничи 
движението на изпълнителния персонал и контролни специалисти от страна на Възложителя и 
Строителния надзор в зоната на демонтажа.
Няма да се допусне, и по същество изцяло се забранява хвърлянето на елементите от скелето. 
Изкачването и слизането на хора по скелето, се допуска само по монтираните стационарни стълби.

1.8. Топлоизолация на фасади

В изпълнение на изискването на чл. 330 от Раздел II на НАРЕДБА № 1з-1971, поради 
факта че сградата, предмет на настоящата поръчка е с височина над 28 м, 
топлоизолационната система ще бъде изпълнена с каменна (минерална) вата, с клас по 
реакция на огън А1.

-Всички незащитени повърхности, като стъкло, дърво, алуминий, външни пеоваз 
прозорци, водосточни тръби и улуци се защитят по подходящ начин;

-Върху основата не се забелязват влажни петна;

Изпълнението на топлоизолационната система започва след като:



-Всички хоризонтални повърхности като атики, корнизи, первази, шапки върху зидове 
и други подобни се подсигурят с подходящи водоотвеждащи елементи, предотвратяващи 
възможно омокряне на системата по време на изпълнението и експлоатацията;

-Се отстранят причините, водещи до поява на изсолявания, повишаване на 
влажността в основата и др. След оглед на състоянието на фасадната мазилка, всички 
участъци с нарушена цялост или подкождушване на мазилката следва да се отстранят и да се 
изкърпят с вароциментова мазилка за външно приложение. Мазилката следва да се 
обезпраши чрез измиване и след изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд по 
цялата фасада. По време на полагане и свързване на продуктите (лепила, шпакловки, 
мазилки), ще се съблюдават температурите на въздуха, като те не трябва спадат под +5°С, а 
максималната температура, съответно, да не надвишава +30°С.

Изпълнението на монтажните работи започва с подвеждане на котите и фиксиране на 
горен ръб цокъл. За целта се използва цокълен профили с водооткапващ елемент. Профилът 
е в широчини, отговарящи на дебелините на предвидените за полагане топлоизолационни 
плоскости.

1.9.Топло изолиране на фасади с минерална вата
Плочите от минерална (каменна) вата за фасади превъзхождат по дълготрайност, 

топло- и шумоизолационни свойства плочите от полистирол. Минералната вата има 
характерни качества, които дават отражение при технологията им на полагане. 
Несъобразяването с тези особености може да доведе до проблеми.

Минералната вата е с високо обемно тегло -10 пъти по-тежка от полистирола. Ако 
при нейното полагане се използват дюбели е пластмасови пирони, е възможно е течение на 
времето изолацията да се напука или разруши. Минералната вата е много по-силно 
паропропусклива от полистирола, което налага специалното й укрепване.

Минералната вата е с ниска механична якост. Плочите от минерална вата са съставени 
от фини влакна и при натиск поддават. Ако бъдат използвани за топлоизолация, без да се 
направи допълнителна шпакловка за заздравяване, е възможно при неволен удар крайното 
покритие да се разруши.

Плочите на минералната вата не са равномерно дебели. По технологични причини 
при плочите от минерална вата е възможно да има отклонения в дебелината на отделните 
платна. След полагане тази дебелина не може да бъде коригирана е шкурене, защото ще се 
наруши структурата на материала. Това налага шпакловането да бъде в по-дебел слой.

Минералната вата се лепи със специални лепила. Лепилата за каменна вата трябва да 
притежават по-добра носимоспособност и да имат добро сцепление с топло-изолационните 
плочи от минерална вата.

За сигурното и дълготрайно топлоизолиране е плочи от минерална вата е необходимо 
използването на специални лепилно-шпакловъчни смеси и дюбели.

Технологията на полагане на топлоизолация от минерална вата също е различи^, Като 
е добавена допълнителна шпакловка с цел повишаване на здравината.

Полагането на топлоизолация от минерална вата по фасади минава през следффе
етапи:
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Етап 1
Почиства се основата от прах, мазни петна, сажди, лесно отделящи се частици или 

други фактори, които биха намалили силата на слепване на лепилото. При полагане на 
лепилото основата трябва да е суха.

Етап 2
Подготвя се лепилно - шпакловъчната смес. Разбърква се машинно сухата смес с вода 

по предписанията на фирмата-производител до получаване на хомогенна смес, без бучки и 
сухо вещество. Изчаква се 10 min материалът да отлежи и отново се пребърква.

ЕтапЗ
Нанася се с маламашка тънък пласт лепилно - шпакловъчната смес върху цялата плоча 

от каменна вата. Този слой служи за по-добро сцепление между лепилния слой и 
топлоизолационните плоскости. След като изсъхне, лепилото се нанася като непрекъсната 
рамка по краищата на плочата. Добавят се 5 - 6 топки лепило в средата на плочата.

Етап 4
Плочите минерална вата се полагат и се притискат към стената, като вертикалните 

фуги се разминават. Минералната вата се реже със специален нож. При необходимост се 
добавя още лепило под плочата, така че да се постигне равна повърхност. Ако между 
отделните платна се получат фуги, те се запълват с вата, а не с лепило. Изчаква се 48 часа за 
пълното изсъхване на лепилото.

Етап 5
Платната се укрепват е дюбели с метален пирон.

Етап 6
Прави се предварителна шпакловка с лепилно-шпакловъчна смес, без да се полага 

стъклотекстилна мрежа. Изчаква се 48 часа за пълното й изсъхване. Армират се 
натоварените зони около вратите и прозорците, като се вгражда стъклотекстилна мрежа.

Етап 7
След пълното изсъхване на армираните рискови зони се нанася слой лепилно- 

шпакловъчна смес с дебелина до 3 mm по цялата повърхност. Върху него се опъва 
разкроената по размер стъклотекстилна мрежа и с лек натиск на маламашката се вгражда в 
лепилото. Две съседни парчета мрежа се припокриват с ивица около 10 cm. Изравнява се 
повърхността, така че цялата мрежа да е покрита.

Като крайно покритие се използват тънкослойни мазилки, в този конкретен случай -j
силикатна мазилка каквото е препоръчано в Доклада за ЕЕ, а за цокълната част - мозаечн^

уУмазилка. ,

/

L
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ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД 

( наименование на участника )

ОБРАЗЕЦ  М> 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

(проектиране и строителство) за „Сграда е административен адрес гр. София, район 

„Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” обособени позиции № 4 (изписва се 

обособената позиция)

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да 
изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

I. Стойност за проектиране:
3000,00лева без ДДС

/ три хиляди лв. и нула ст./

3600,00лева с ДДС
/три хиляди и шестстотин лв. и нула ст./

II. Стойност за изпълнение на СМР:
805000,00 лева без ДДС

/осемстотин и пет хиляди лв. и нула ст./
966000,ООлева с ДДС

/деветстотин шестдесет и шест хиляди лв.и нула ст./

Която включва:

№ Наименование Стойност в лева без 
ДДС

Стойност в лева с 
ДДС

1. Стойност на СМР 731818,18 878181,82
2. Непредвидени разходи в размер на 10 % 73181,82 87818,18
3. Стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 %  

непредвидени разходи
805000,00 966000,00

III. Авторски надзор
1. Обща стойност за авторски надзор 1200,00 лв. без ДДС, 1440,00лв. е ДДС
2. Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови 
ставки:

1



• Част „Архитектурна” 4.30 лв./час без ДДС

• Част „Конструкции” 4.30лв./час без ДДС

• Част „Електро” 4.30лв./час без ДДС

• Част „ВиК 4.30лв./час без ДДС

• Част „ОВК” 4.30лв./час без ДДС

• Част „Вертикална планировка“ 4.30лв./час без ДДС

• Част „Енергийна ефективност 4.30лв./час без ДДС

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” 4.30лв./час без ДДС

Осреднената стойност за авторски надзор на час се формира от приложимите части за 
всеки отделен обект.

Забележки:
1. Общата стойност за 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, 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.

IV. Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на 
ценообразуване/:

1. Часова ставка 11.70 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 65 %
4. Доставно-складови разходи 15 %
5. Печалба 25 %

Заявените стойностни показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на 
непредвидени видове СМР, съобразно приетия в договора механизъм.

V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т.1 + т. II + т.Ш)

809200.00 лева без ДДС
/осемстотин и девет хиляди и двеста лв. и нула ст./

971040.00 лева с ДДС
/деветстотин седемдесет и една хиляди и четиридесет лв. и нула ст./

2



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

VII. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора 
за възлагане на обществена поръчка.

Приложение: Количествена сметка по окрупнени показатели

Дата: 26.01.2019 г. Подпис и печ4>т*



ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД Приложение към образец № 6

Обект: Сграда с административен адрес гр. София, район „Слатина", ул."Коста Лулчев" №25, бл.263

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Мярка Кол.

1. Топлинно изолиране на външни стени

1
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с 
коеф. на топлопроводност Х <  0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/v  външни стени

m 2 2726,33

2
Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци и врати с 
широчина до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни 
елементи)

м 2241,50

3
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране

m 2 3398,78

II. Подмяна дограма по апартаменти и общи части

4
Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 
външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване < 1,40 W /m 2K, петкамерна - по 
спецификация (по апартаменти и общи части)

m 2 675,76

5
Доставка и монтаж на метална плътна входна врата с топлоизолация с коефициент на 
топлопреминаване < 2,20 W /m 2K - заден вход за блок по фасада северозапад

бр 1,00

III. Топлинно изолиране на покрив

6
Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 
xg/m3), 6=14 cm и с коеф. на топлопроводност Х <  0,045 W/mK в 
подпокривното пространство на вентилируем студен покрив

m 2 302,83

7
Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация в/у 
покривната плоча вентилируемите покриви

m 2 302,83

8
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с 
коеф. на топлопроводност Х <  0,035 W/mK (вкл.лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у външни стени (борд на вентилируем покрив)

m 2 170,00

9
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени (борд на вентилируем покрив), включително грундиране

m 2 170,00

VI. Топлинно изолиране на под

10
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с 
коеф. на топлопроводност Х <  0,035 W/mK(BKA. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)

m 2 2,00

11
Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени 
на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране

m 2 2,00

12
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, 6= 10 cm и с 
коеф. на топлопроводност \<  0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) по еркери

m 2 160,70

13
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
еркери, включително грундиране

m 2 160,70

1. Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на външни стени
14 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле m 2 4400,00

15 Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени m 2 135,64

II. Съпътстващи СМР за подмяна дограма по апартаменти и общи части

16 Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части m 2 677,76

17
Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без 
финишен слой) - (по апартаменти и общи части)

m 2 1525,20



18 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 35 cm м 736,70

19 Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз м 378,65

III. Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на покрив
20 Демонтаж на каменна облицовка по външни стени (борд на вентилируем покрив) m 2 170,00

21
Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по 
покриви

m 2 130,00

СМР, предписани като задължителни за сградата в техническото 
обследване и обновяване на общите части на многофамилните 
жилищни сгради

22 Премахване на балконски бордюри м 100,00

23
Премахване на компрометирана мазилка и бетонно покритие по фасада, сутерен, 
вентилационна кухина и козирки над партерен етаж

m 2 50,00

24 Премахване на ръжда от оголена армировка m 2 50,00

25
Измазване на компрометирани участъци с репариращ материал пофасада, сутерен, 
вентилационна кухина и козирки над партерен етаж

m 2 50,00

26 Подмяна на канализационната инсталация в сутерена бр 1,00

27 Отремонтиране на водоплътни настилки от серевната и западната страна на сградата m 2 80,00

28 Премахване на компрометирана мазилка по стълбище и общи части m 2 70,00

29 Направа на мазилка по стълбище и общи части m 2 70,00

30 Направа на Ш170̂ лов^а по стълбище и общи части m 2 70,00

31 Боядисване по стълбище и общи части до покритие m 2 450,00

/
Изготвил:. . . / . д / ..............

Д/.Нейков/

/


