
О БРАЗЕЦ  №  1

ДЗЗД «САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА»

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаната Надежда _________ Владова
(трите имена)

в качеството си на Управител на „ПРЕСТИЖ-Н.С”ЕООД, с ЕИК 200121819, водещ 
партньор в ДЗЗД „Саниране за Слатина”, със седалище и адрес на управление 
гр.Костинброд, община Костинброд, ул. „Г.С.Раковски”№9, ет.1,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 
18/02.02.2015г. по обособени позиции, за обособена позиция № 2 -  „Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”.
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: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, за обособена позиция №2: Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”.

1.1. Срок за проектиране: 60 /шестдесет/ календарни дни.

1.2. Срок за изпълнение на СМР: 215 /двеста и петнадесет/ календарни дни.

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

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

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали
(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, 
които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички 
сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните 
продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо



външни стени на 
неотопляем сутерен 
(цокъл сграда)

Вата FIBRANgeo с клас по 
реакция на огън Al, с X 
<0,034 W/mK

„ Fibran ” Декларация
експлоатационни
показатели

за

Стъклофибърна
мрежа

Стъклофибърна мрежа 
за ТИ системи

„СТРОМ 
21 ” ООД

Декларация
експлоатационни
показатели

за

Контактен грунд Контактен грунд -  бетон 
контакт

„СТРОМ 
21 ” ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Перфориран ъгъл 
с мрежа

Перфориран
мрежа
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Зв 1

„ Megachim ” 
"АД

Декларация
експлоатационни
показатели
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Битумен грунд Битумен грунд за 
бетонни повърхности

„Ади 
Комерс ” 
ЕООД

Декларация
експлоатационни
показатели

за

Хидроизолация Хидроизолация 4кг с 
минерална посипка
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ЕООД

Декларация
съответствие
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Хидроизолация Хидроизолация Зкг без 
минерална посипка

SALAMBO Декларация
съответствие
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ИЗОМАКС Хидроизолация „ИЗОМАКС Декларация за
характеристиките на 
строителния продукт
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България ’ 
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съответствие

за

Пластмасов
дюбел
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България ” 
ЕООД

Декларация
съответствие

за
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Забележка: Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените 

строително-монтажни работи да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им 

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: 25.01.2019г. 
Г р.Костинброд ДЗЗД «Саниране за Слатина>yĵ j 

/Надежда Владова, представляващ! »V • ;
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н О - С Т Р О И Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А  -  \

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАШ^

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Обновяване за енергийна 
ефективност на -многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина”, във връзка е „Националната програма за енергийна 
ефективност“, приета с ПМС №18/02.02.2015г. по обособена позиция №2: 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: 
гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”, находящ се в гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, въведен в експлоатация 2006 год., състоящ се 
от 114 апартамента и 2 магазина, етажи -  надземни 15 броя и 1 брой полуподземен 
етаж. Разгънатата застроена площ по ЗУТ е 12998,91 м2 включва изпълнение на 
инженеринг за въвеждане на мерки осигуряващи енергийна ефективност на 
многофамилна жилижна сграда на територията на гр. София, с цел изпълнение на 
инвестиционен проект по НПЕЕМЖС. Основните цели на проекта са:
• Осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните 
жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия
• Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни 
жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградите
• Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие е критериите за 
устойчиво развитие.

Вид на сградата: Обследваната многофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н 
"Слатина", ж.к. "Христо Смирненски", бл. 63 е построена 2006 г. Сградата е свободно 
стояща, състояща се от два входа, изградени на едно полуподземно ниво и петнадесет 
жилищни етажа. Главните входове са ориентирани от североизточната фасада, като има 
и допълнителени входове от югозапад.

В сутерена са обособени мазета, абонатна станция и общи помещения. 
Разпределението на апартаментите за двата входа е еднотипно - на първи етаж са 
разположени два едностайни и два тристайни апартамента; от втори до тринадесети 
етаж - по два двустайни и два тристайни апартамента; на четиринадесети етаж - два 
двустайни апартамента, две ателиета и тавански помещения; петнадесети етаж - две 
ателиета.

Вертикалната комуникация е решена е вътрешна двураменна стълба и два 
асансьора.

Строителната система: нулев цикъл - монолитен, жилищна част - едроплощен 
кофраж (ЕПК).

Фасадните стени в сградата са десет типа. Състоят се от монолитни 
стоманобетонови стени е дебелини 5=0,25 ш и 5=0,16 ш, както и монолитни 
стоманобетонови стени е 5=0,25 ш, обзидани от тухлен зид е 5=0,125 ш, покрити е 
външна мазилка. Плътните повърхнини на остъклените балкони и лоджии с PVC и 
алуминиеви дограми са изградени от съществуващия стоманобет ^   ̂ 04

Представляващ ДЗЗД «Саниране
«Престиж-Н.С»ЕООД -  Управи
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Фасади на сградата:

Фиг. 1.4 Югозападна фасада Фиг. 1.5 Северозападна фасада

/
Представляващ Д ЗЗД  «Саниране за 6
«Престиж-Н.С»ЕООД -  У правиш*
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Демонтаж на съществуващи разнородни топлоизолационни системи по фасадните 
стени на сградата. Доставка и монтаж на нова тополоизолационна система тип EPS, с 
5-10 cm и коеф. на топлопроводност А,<0,035 W/mK от външната страна на всички 
фасадни стени, и плътната част от парапетите на всички остъклени балкони и лоджии. 
Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати с 
широчина до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни 
елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

По цокъла на сградата се предписва тополоизолационна система тип XPS, с 5=6 
cm и коеф. на топлопроводност Х<0,03 W/mK с последваща мозаечна мазилка. Този вид 
СМР се явява съпътстваща мярка към ЕСМ по фасадни стени.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 
топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,30 W/m2K.
За целта за топлоизолацията по външни стени на блока, ще се използва каменна вата, която 
е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е външно покритие е клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
Ще се съобразим с писмо №91-00-20/09.03.20J 8г. на Министъра на МРРБ, относно 
допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна 
уредба. За всички материали и продукти ще се спази изискването по фасадите и 
покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е бл.бЗ/, ще се положат 
топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно 
покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Мярка за енепгоспестяване №2: Подмяна на съществуваща стара дограма.

Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части. 
Доставка и монтаж на PVC дограма е двоен стъклопакет, е едно ниско емисионно 
външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване < 1,40 W/m2K, петкамерна - по 
спецификация (по апартаменти и общи части).
Доставка и монтаж на метални плътни входни врати е топлоизолация за блок и горно 
остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване < 2,20 W/m2K -  два 
броя входни врати, съответно за всеки от главните входове на сградата.
След подмяната на дограмата по апартаменти и в общите части на сградата, 
коефициентът на инфилтрация се променя от 0,60 h-1 на 0,50 h-1.

Мярка за енергоспестяване №3: Топлинно изолиране на покрив 
ЕСМ по втори и трети тип покриви: Доставка и редене на тополоизолационна 
система тип XPS, 5= 12 cm и е коеф. на топлопроводност А,<0,03 W/mK от горната 
страна на таванската плоча на кота + 39,60 т , вкл. армирана циментова замазка, 
полиетиленово фолио и завършващ финишен слой от хидроизолация с паста Изомакс 
еласта, двупластова, е 1 пласт армировка.
ЕСМ по четвърти тип покрив (кота +42,00 m — ситуирани под фотоволтаично поле на 
двата входа): Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата, е плътност 
150 Kg/m3), 5=14 cm и с коеф. на топлопроводност Х< 0,04 Wm/K в/у покривната плоча и 
завършващ финишен слой с мембранна хидроизолация е 5=1,5 mm върху каменна вата 
(в това число крепежни елементи и всички видове аксесоари по детайл).
По фасадните стени ограждащи покрив Тип 2 (плосък студен покрив -  тавански 
помещения за двата входа) се предписва доставка и монтаж на тополоизолационна

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сла. 
«Престиж-Н.С»ЕООД-  Управител ...
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фасадно оформление на сградата. Предвидените СМР ще намалят 
незначително топлинните загуби през ограждащите елементи на 
неототяемия сутерен и затова са отнесени като съпътстващи мероприятия 
съответно към ЕСМ: „ Топлинно изолиране на фасадни стени “ и ЕСМ: Подмяна 
на съществуваща стара дограма

Il l ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА 
НПЕЕМЖС
Техническият проект за изпълнение на строителството ще бъде изцяло съобразен със 
специфичните изисквания на програмата, като за постигане на стандартите за 
енергийна ефективност ще бъдат предвидени дейности в следните основни 
направления:
• Подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи 
конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни 
системи (продукти, материали и аксесоари);
• Повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и 
охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при 
трансформация на енергия в тези системи;
• Повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с 
потреблението на енергия от конвенционални източници;
Повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии 
вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми 
източници;
• Повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и 
регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за 
енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко 
жилище.
В процеса на проектиране ще се имат предвид допустимите дейности за финансиране 
по Националната програма които са:

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 
зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на 
многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за 
сградата в техническото обследване;

• обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 
покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

• изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
■S По външните сградни ограждащи елементи:

о подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 
о топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни 

стени, покриви, подове и др.).
■/ По системите за поддържане на микроклимата:

о основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници 
на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, 
собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан 
енергоспестяващ и екологичен ефект; 

о изграждане на системи за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

Представляващ ДЗЗД «Саниране за (Дцр,
«Престиж-Н.С»ЕООД -  Управитфгр.р.



« , Работните проекти ще се изработват в обхват и съдържание съгласно изискваниятТРщаГ' 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на работните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшества от 
осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи ще се 
осигурят от район „Слатина” - СО и ще се предоставят на Изпълнителя.
Ще се съобразим с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ, относно 
допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна 
уредба. За всички материали и продукти ще се спази изискването по фасадите и 
покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е блок 63/, ще се положат 
топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно 
покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

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).
Ще бъдат финансирани всички мерки, които попадат в икономически най- 
ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига 
клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба N° 7 от 2004 г. за енергийна 
ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., бр. 
27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)

С работния проект:
• ще се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща 
възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
• ще се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 
изпълнението на строителството;
• ще се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към 
строежите по чл. 169 от ЗУТ;
• ще се доказват постигнатите показатели по изискванията на техническите 
паспорти.

Обхват на проектирането
Работният проект ще е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания, 
включително изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 
Изпълнителят ще представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРНА
❖  Обяснителна записка - ще пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в 
съответствие изходните данни и ще съдържа информация за необходимите строителни 
продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 
обработка, полагане и/или монтаж;
❖  Архитектурно заснемане (при необходимост).
❖  Разпределения - на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли в 
подходящ мащаб (Ml :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
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Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да оси 
изпълнението на СМР.

контрол по част конструктивна.
Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на 
електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите 
части, система за автоматично централизирано управление на осветлението в общите 
части на сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност.
♦♦♦ Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) 

чпо част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
4Стандарти;
\ ❖  Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ВиК (ако е приложимо).
❖  Обяснителна записка
❖  Технически изчисления
♦♦♦ Г рафична част

Част ОВК (ако е приложимо).
❖  Обяснителна записка
*1* Технически изчисления
❖  Графична част

Част ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА (ако е приложимо)
Отвеждането на повърхностните води извън основите на сградата.

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Да се изготви част „Енергийна ефективност“ в обем и съдържание, съгласно 
изискванията на Наредба №7/15.12.2004 г на МРРБ 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.80/13.09.201 Зг., 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.)
♦♦♦ Обяснителна записка
❖  Технически изчисления
❖  Графична част - архитектурно-конструктивни детайли и елементи за 
топлоизолация на ограждащите повърхности, с описание към всеки детайл на 
геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
❖  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. 75j »,f-2Q13 г ., бр.

Статически изчисления и чертежи подписани и подпечатани от технически
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\
на конкретния обект.

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

SxHHHecKHa проект, за многофамилната жилищна сграда, ще се предвидят продукти 
ериали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на 
тващите в Република България нормативни актове, както и по фасадите и 

покривите на строежи с височина над 28м /какьвто е блок 63/, ще се положат 
топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно
покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, съгласно писмо №91-00- 
20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ относно допълнителни указания за 
изпълнението на НПЕЕМЖС.

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

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 на 
собствениците на многофамилна жилищна сграда сграда, намираща се в гр.София, р-н 
„Слатина”, ж.к. „Хр. Смирненски” бл.63.

II.4. ПРОЦЕДУРИ ПО СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
Експертният екип на Изпълнителя ще осигури всички необходими съгласувания на 
проектната документация във фаза "Работен проект" с компетентните институции, 
органи и администрации, включително с всички експлоатационни дружества и 
органите на общинската и държавна администрация, необходими за одобряване на 
проектната документация и законосъобразно изпълнение на строителните и 
монтажните работи.
Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и подлежат на оценка 
на съответствието с основните изисквания към строежите. Оценката обхваща проверка 
за съответствието с:
• Предвижданията на подробния устройствен план;
• Правилата и нормативите за устройство на територията;
• Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 на ЗУТ;
• Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции 
и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
• Пожарна безопасност на строежа;
• Опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;
• Безопасно ползване на строежа;
• Опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на
строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и 
опазване на недвижимите паметници на културата;
• Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта;
• Строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 
изискванията за достъпна среда;
• Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
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съгласно приетите срокове.
Основен гарант за постигане на съответствие между отделните части на прб^кта^дце 
бъдат периодично провежданите срещи между проектантите на отделните чаЬти по" 
време на проектирането. По същество осигуряването на съответствието е един процес 
на съвместна работа между главния проектант - като водеща фигура, и проектантите на 
отделните проектни части. Този процес по принцип преминава през следните етапи:
- Обсъждане на приетото от главния проектант техническо решение, в т. ч. избор на 
системата, основни изисквания, принципни схеми, натоварвания и др.;

Технически консултации в процеса на проектирането и по-конкретно съгласуване в 
работен порядък преди изчерпването и оформянето на чертежите и записките;
- След съвместната дейност (проектиране + съгласуване) инвеститорът получава един 

качествен проект, който в оптимална степен отговаря на съществените изисквания на 
строежа.
Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Възложителя ежеседмично или в офиса на 
Изпълнителя или Надзора. При нужда ще се свикват други срещи. На редовните срещи 
трябва да присъстват следните страни:
• Възложител;
• Строителния надзор;
• Изпълнител -  проектантски екип;
• Представител на СС.

Като минимум дневният ред ще включва:
• Преглед на протоколите от минали срещи;
• Преглед хода на проектиране от края на последната среща;
• Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват приетия ход на 
проектиране;
• Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;
• Преработване на проектната документация /ако е необходимо/ и планиране хода 
на проектиране за следващия работен период;
• Други текущи въпроси.
В края на всяка среща ще бъде съставян протокол за коментираните въпроси и взетите 
решения, който протокол ще бъде заверяван от всички присъстващи страни. 
Осигуряването на постоянна и надеждна комуникация между заинтересованите страни 
гарантира вникване в същността на взетите решения при изпълнение на проектантската 
задача от Изпълнителя, както и навременно установяване и отстраняване на всички 
възникнали проблеми и възражения.
Присъствието на представител на Сдружението на Собствениците на ежеседмичните 
срещи е основният подход за взаимодействие и съгласуване на конкретните проектни 
решения с крайния потребител, в лицето на живущите в сградата. По време на общите 
срещи, СС ще могат детайлно и задълбочено да се запознаят с изготвяните проекти още 
в процеса на проектиране и ще могат съответно да дадат своята оценка за приетите 
проектни решения. При констатиране на недоволство или несъгласие с дадено 
проектно решение, представено на срещата, Изпълнителя веднага ще вземе мерки за 
удовлетворяване на изискванията на собствениците и ще предложи съответно ново 
решение, удовлетворяващо тези изисквания. По този начин се минимизира 
възможността от негативни последствия, свързани със забава на съгласуването на 
инвестиционния проект със Сдружението на Собствениците, тъй като това съгласуване 
реално ще се изпълнява едновременно с процеса на проектиране. __
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ЗУТ и законосъобразно 
на проекта.

започване на строителството, ключов момент в изпълне:

Дейност 3 - Получаване на разрешение за строеж/дописване на издаденото разрешени^ 
за строеж със заповед или забележка от гл.архителкт на район „Слатина”, въз основа на 
одобрен технически инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, 
включително на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и 
законосъобразно започване на строителството - в следствие на горепосочените 
дейности, след представен доклад за съответвие, изготвен от Консултанта, 

чсъгласувателни писма и документи от ВиК дружеството, електроснабдителното 
дружество, пожарната служба и др. институции свързани с изпълнението на обекта, 

л Възложителят ще издаде разрешително за строеж. Като резултат от това ще бъде 
възможно започване на строителния процес.

АВТОРСКИ НАДЗОР
При изпълнение на поръчката партньора в обединението -  „М-СИНТЕЗ”ЕООД ще 
упражнява авторски надзор, при всяко повикване от страна на Възложителя по телефон 
и имейл в срока, посочен от него, като не възпрепятства изпълнението на СМР.

Авторският надзор ще се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, 
касаещи проектирането и изпълнението на строителството - Закон за устройство на 
територията и подзаконовите нормативни актове към него.

За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, проектантите 
изпълняващи авторският надзор ще дават незабавно компетентни решения и ще оказват 
техническа помощ, в срокове посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

И.5.3 МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА НА ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ

№ ВЪЗМОЖЕН РИСК В ЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
1. Оптимизация на 

оползотворяване на ресурсите
За пълната и точна представа на конкретната ситуация 
ще се търси активната подкрепа на Възложителя.

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

Ще се събират съществуващите данни, ще се правят 
проучвания, идентификация на съществуващите 
съоръжения и интерфейси -ще се изготвят собствени 
допълнителни проучвания - геодезически измервания.

3. Квалификация и опит на 
проектантски екип

Създаване на висококвалифициран екип с опит в 
жилищното строителство ;

4. Използване на различни 
софтуерни програми

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

5. Проблеми в копирния център Готовност за замяна на машина; -възможност за 
използване на съседен копирен център

6. Рискове от пропуски в офертна 
фаза

Офертите подлежат на поетапно одобрение и оценка 
от технически и ръководен персонал, който 
удостоверява, че са съобразени всички изисквания на 
Възложителя за обекта, както и че са приложени най- 
добрите производствени практики в строителството за 
постигане на качествен проект.
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инвестиционен проект за сградата;
Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект; 
Издаване на разрешение за строеж;
Въвеждане на обекта в експлоатация;

III. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОТНОСИМИ КЪМ 
ОРГАНИЗИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
За изпълнение на предмета на поръчката са идентифицирани следните проектни части: 

о Част „Архитектурна”; 
о Част „Конструкции”; 
о Част „Електро”; 
о Част „ВиК” ; 
о Част „ОВ”;
о Част „Енергийна ефективност”; 
о Част „ПБЗ”;
о Част „Пожарна безопасност”; 
о Технически контрол по част „Конструкции”; 
о Част „План за управление на строителните отпадъци“ 

като проектанта по част „Ахитектурна” ще бъде водещ проектант. Изготвяне на КС и 
КСС по всички проектни части, осъществяване авторски надзор по време на 
изпълнение на СМР.
Цел за всеки проектант по съответната проектни част е да изготви в необходимия обем 
и с необходимото съдържание работен инвестиционен проект.
Изготвения работен инвестиционен проект да бъде съгласуван и одобрен от 
одобряващите инстанции.
На база изготвения проект да бъде издадено разрешение за строеж.
Изградената организационна структура на екипа изготвящ настоящата обществена 
поръчка е създадена да покрие специфичните изисквания на Възложителя и 
финансиращата програма относно качеството и сроковете за изпълнение на основните 
дейности.
Структурата е с ясно определени задължения при изпълнение на дейностите по 
проекта. „М-СИНТЕЗ”ЕООД има изградена вътрешно-фирмена система за управление 
на проекти и използвания професионален софтуер за заснемане, проектиране и анализ 
на съществуващи сгради допринася за стриктното спазване на съответните задължения 
на проектантите при изпълнение на техните дейности.

III. 1 ПОД-ДЕЙНОСТИ, е т а п и  и  п о с л е д о в а т е л н о с т  п ри  и зв ъ р ш в а н е  н а  
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ И ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО 
ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПО 
СЪОТВЕТНИЯ РЕД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ СМР 
И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ОТРАЗЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ 
ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нашата оферта за извършване на проектирането и изпълнението по настоящата 
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”,
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• Изготвяне на съответните протоколи е резултати и констатации преди Акт обрЛ 6 за 
удостоверяване на годността на строежа;
Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигуренИ\от 
непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания;
• Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на 
обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо, като опасните 
такива се съхраняват и предават по съответния ред;
• Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното 
оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и 
пожарогасене при аварийни ситуации.

ШМ.1 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА 
Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

I. Подготвителен етап:
1. Дейност 1 -  Мобилизация на екипите
2. Дейност 2 - Преглед и анализ на наличната проектна документация за 
планираните дейности, както и привеждането и в съответствие с действащите 
български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.

II. Етап „Изпълнение”
1. Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“, 
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Дейност 2 - Съгласуване на проектите с всички контролни органи, 
експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база 
и получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското 
законодателство - като резултат на тази дейност ще бъде издадено разрешително за 
строителство въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 
152, ал. 1 и 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството, ключов момент в 
изпълнението на проекта.
3. Дейност 3 - Получаване на разрешение за строеж/дописване на издаденото 
разрешение за строеж със заповед или забележка от гл.архителкт на общината /района/, 
въз основа на одобрен технически инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от 
ЗУТ, включително на обособени етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и 
законосъобразно започване на строителството - в следствие на горепосочените 
дойности, след представен доклад за съответвие, изготвен от Консултанта, 
сългасувателни писма и документи от ВиК дружеството, електроснабдителното 
дружество, пожарната служба и др. институции свързани с изпълнението на обекта, 
Възложителят ще издаде разрешително за строеж. Като резултат от това ще бъде 
възможно започване на строителния процес.
4. Дейност 4 -  Подготвителни дейности преди стартиране на строителството. 
Подготовка на площадката, мобилизация и временно строителство
• Подготвителни, мобилизационни мероприятия и временно строителство;
• Осигуряване достъп до обекта, без да се ограничава и нарушава достъпа на 
живущите в блока;
• Временно строителство - временни предпазни ограждения и доставка фургони за 
временни помещения за обектововото ръководство и изпълнителските екипи;
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Всяка доставка ще се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 
строежа.
В строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи н а '  
изискванията в българските и/или европейските стандарти. Материалите, които ще 
използваме ще бъдат съобразени с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на МинистъраЧна 
МРРБ относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС. За всичкй\ 
материали и продукти ще се спазва изискването по фасадите и покривите да се 
полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по нисък от А2. 
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване, които не са 
одобрени от Възложителя.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата, ще са годни за 
предвижданата им употреба и ще удовлетворяват основните изисквания към строежите 
в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и ще отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. Характеристиките им ще са подходящи за вграждане, 
монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградата и обновяването и.
Ако ДЗЗД „Саниране за Слатина” бъде избрано за Изпълнител на настоящата поръчка, 
ще е отговорно за качеството на материалите и съоръженията, необходими за 
изпълнение на проекта. Още в своята техническа оферта сме подбрали продукти на 
фирми-доставчици с ясно присъствие на строителния пазар, доказали многократно 
качеството на своите продукти и с които работим от дълги години. Организационната 
ни структура разполага с достатъчно изпълнителски и ръководни кадри -  добри 
професионалисти, които качествено и в срок ще проведат актуализация на доставките 
по одобрения списък от Възложителя и Надзора и ще изберат тези производители, 
дистрибутори, които да доставят на обекта най-качествените материали и съоръжения. 
Ръководството е отговорно и стриктно ще следи за непрекъснато извършващ се текущ 
контрол на работите. Този контрол започва още на стадий „избор на доставчик на 
материали и съоръжения”.

5. Дейност 5 -  Изпълнение на СМР
Основни видове СМР дейности, които ще изпълним за сградата във връзка е 
изпълнението на мерките за енергийна ефективност, които са предписани за 
сградата в обследването за енергийна ефективност, съгласно предоставен 
Доклад от извършено обследване за енергийна ефективност, Техническия паспорт 
на сградата, Конструктивния доклад на сградата, както и с писмо №91-00- 
20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за 
изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна уредба. За всички 
материали и продукти ще се спазва изискването по фасадите и покривите да се 
полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по нисък от А2. 
Строително-монтажните дейностите ще бъдат извършени за 215 /двеста и 
петнадесет/календарни дни. Линейния график е съобразен със строителната 
програма по изпълнение на СМР дейности и срок за изпълнение.
Предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност са описани по-горе в 
работната програма.
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^обработят; компрометираната мазилка (напукана, подкожушена, изронена) по стени и 
тавани да се изчука, основата да се почисти/обезпраши, а след това повърхността да се 
шприцова е циментов разтвор или обработи е подходящи за целта строителшксмеси 
(необходими за по доброто сцепление на материалите - стара и нова основа): Фугйте. 
при връзката между фасадните панели и стоманобетонните стени, фугите между два 
панела и фугите между елементите оформящи парапетите и стоманобетонната плотада- 
се обработят е подходящ еластичен, водоплътен материал. След тези операции да се 
положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка по стени и тавани и последващо 
боядисване).
4. Да се ремонтират всички компрометирани подови настилки.
5. Ревизия на покривната хидроизолационна система. На покрива има монтирани 
съоръжения (соларен панел). Собствениците на съоръженията да бъдат уведомени за 
предстоящите строително монтажни дейности по покрива, за да предприемат действия 
за демонтаж и освобождаване на покривната повърхност. Подмяна на покривните 
хидроизолационни слоеве; Подмяна на всички дефектирали материали. Да се установят 
всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати 
изискванията на проекта. Да се демонтира старата хидроизолация и ламаринена 
обшивка и да се положат нови хидроизолационни слоеве и цялостна ламаринена 
обшивка, след топлоизолиране на вертикалните стени. „Обръщането“ на 
хидроизолацията по вертикални стени да се защити от последващо разлепяне.
6. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и 
покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и 
препоръките за енергоспестяващи мерки.
Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират 
компрометираните мазилки - да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят 
след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за 
създаване иа равна основа за полагане на топлоизолацията). Да се отстранят течовете от 
лоджиите. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията е негорими ивици (напр. 
каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, талица 7.1 от Наредба № 1з- 
1971/29.10. 2009г. След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени и 
еркери, да се изпълнят тераколови шпакловки е интегрирана стъклофибърна мрежа и 
финиш от минерална мазилка. По цокъла на сградата е препоръчително 
топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и 
коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и 
здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната 
система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ водоотблъскващ материал.
7. Нарушените (обрушени) подпрозоречни первази да се възстановят, и след 
изпълнение на обръщането с EPS да се защитят с AL подпрозоречни поли (с размери от 
място), облицовка с плочки или по друг подходящ начин.
8. Да се подмени старата, компрометирана външна дограма и вътрешна дограма в 
общите помещения, както и новата неотговаряща на противопожарните изисквания. 
Всички врати по пътищата за евакуация да са в съответствие с изискванията на Наредба 
№ 13-1971/29.10. 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар.

Част „ВиК”
За осигуряване безопасна експлоатация на сградните „ВиК” инсталации и спазване 
хигиенните изисквания за опазване здравето, е необходимо инсталациите да отговарят
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електрическите инсталации и уредби да отговарят на съвременните н<------ ~~
проектиране и да бъдат съобразени с:
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропрс 
линии;
Наредба №4 от 22.12.20Юг.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
пространства;
Наредба №13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
БДС EN 12464/2004г. Светлина и осветление
На основание на извършения оглед на електрическите инсталации в жилищната сграда 
и за удовлетворяване на съществените изисквания на чл.169 и чл.179 от ЗУТ касаещи 
проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите, се препоръчват следните 
технически и енергоспестяващи мерки:
Задължителни мероприятия, свързани с общите части на сградата:
1. Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи.
2. Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми.
3. При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират 
скрито, като се спазват стриктно предписанията на Наредба № 3/2004г. за устройство 
на електрическите уредби и електропроводни линии.
4. Телевизионните (TV) и интернет инсталации, изпълнени хаотично от различни 
доставчици на интернет и TV сигнал, в резервни инсталационни тръби и открито по 
стените и тавана на стълбищните клетки и етажните площадки, да се положат и укрепят 
в съответствие с изискванията на Наредба №3/2004г.
5. При извършване на СМР на покрива да се възстановява мълниезащитната уредба, 
след което да се извърши контролно замерване от сертифицирана лаборатория.
6. При компроментирана или липсваща мълниезащитна инсталация, да се проектира и 
изгради нова в съответствие с Наредба №4/20 Юг. за мълниезащита на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства. Преди въвеждане в експлоатация да се извърши 
контролно замерване от сертифицирана електрическа лаборатория.
7. Периодично да се извършват контролни електрически замервания от сертифицирана 
лаборатория на електрическата инсталация и съоръжения в общите части на сградата и 
да се изпълняват препоръките направени в тях.
При изпълнение на демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на нови ще 
бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

1 .Преди стартиране на тези дейности живущите в блока ще бъдат уведомени за времето 
през което ще бъде спирано захранването с електроенергия на общите части на блока.
2. Предвидените работи по подмяна на стълбищното осветление не налагат спиране на 
електрозахранването в отделните жилища. Частично спиране на електрозахранването 
ще има само в стълбищната клетка и общите части на блока.
3. Етажите (местата) на които ще ие извършва подмяната ще бъдат оградени и 
обозначени с табели за времето през което ще се изпълнява.
4. Ще бъде представен график с описание на предстоящите за изпълнение работи по 
етажи. Работите ще се извършват в определени „часови интервали” през деня, а в края 
на деня, осветлението ще бъде възстановявано. Няма да има спиране на тока в общите 
части на блока през почивните дни.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО
III.1.2 Описание на технологията и методиката за изпълнение на дейностите по' \изпълнение на инвестиционния проект

Част „КОНСТРУКТИВНА”
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ:
- Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ пълно възстановявай 

на мазилките и обработка на стоманобетонните елементи с оголена армировка. Това 
следва да се извърши чрез почистване на бетонната повърхност до здрав бетон, 
отстраняване на корозиралия слой от армировката с преобразувател за ръжда и 
нанасяне на подходящ репариращ състав върху нея;

- Възстановяване на бетоново покритие на елементите от сутеренното ниво и 
етажите със складови помещения, по които има оголена армировка;

- Отремонтиране на следите от течовете в последните етажни нива.

Преди изпълнението на финишните покрития по стени и тавани, пукнатините ще се 
обработят; компрометираната мазилка (напукана, подкожушена, изронена) по стени и 
тавани ще се изчука, основата ще се почисти/обезпраши, а след това повърхността ще 
се шприцова с циментов разтвор или обработи с подходящи за целта строителни смеси 
(необходими за по доброто сцепление на материалите - стара и нова основа); Фугите 
при връзката между фасадните панели и стоманобетонните стени, фугите между два 
панела и фугите между елементите оформящи парапетите и стоманобетонната плоча 
ще се обработят с подходящ еластичен, водоплътен материал. След тези операции ще 
се положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка по стени и тавани и последващо 
боядисване), където техлогията е описана по-долу в програмата.
Следите от течовете в последните етажни нива ще се отремонтират по следния начин:

-  Очукване на компроментираните мазилки до здрава основа;
-  Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд;
-  Направа на нова мазилка /технологията е подробно описана по-долу/;
-  Според местоположение на компроментираните места, се поставя гипсова 

шпакловка и латексово покритие.

1.2.1 Последователност на полагане на ТИ има следните етапи:

1. Подготовка преди полагане на топлоизолационна система (ТИС)
• По време на полагане и свързване на продуктите (лепила, шпакловки, грунд и 

мазилка) ще се следи температурите на въздуха , основата и материалите да бъдат по- 
големи от +5°С, а максималната да не надвишава + 30°С.

• При необходимост ще се използват предпазни мрежи за скеле, осигуряващи 
защита на фасадата от неблагоприятни климатични влияния.

• Проверката на основата включва:
- Проверка за здравина;
- Равнинност;
- Изтриваемост;
- Омокряне

Проверките се извършват на повече, произволно избрани места.
За гарантиране на здраво захващане за съществуващата основа ще бъде извършена 
предварителна подготовка съобразена с вида и състоянието на съществуващата мазилка
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начин -  с миксер до получаването на еднородна смес. За достигане на максимални 
показатели на съставките на сместа, след първоначалното разбъркване тя трябв!а да се 
остави да узрее за около 20 минути. След това се разбърква отново. Лепилният ргтъор 
може да бъде използван за закрепване на топлоизолационни плочи кактС'тщи. 
новостроящи се сгради, така и за стари в процес на саниране. Той има ввдоко 
сцепление към здрави бетонови основи и мазилки. Преди нанасяне на лепилото върту. 
гърба на топлоизолационните плочи, се нанася шприц с дебелина около 1 мм, който се 
изчаква да изсъхне 24 часа. След това можем да преминем към монтаж на 
топлоизолацията.
Разтворът се нанася като рамка по краищата на плочата от каменна вата, като се 
внимава да не излиза по ръбовете на плочата. Нанасят се и 5 топки в средата на 
плочата.

Ивица по периметъра на плочата -  5 см Точки - 1 S см

След това тя веднага се притиска към стената.
Задължително се притиска плочата равномерно по цялата повърхност към основата. 
Ако не се направи или се нанесе лепило само в средата или по краищата, по-късно 
върху плочите може да се появи един от следните ефекти:
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Ще се стараем да слагаме само цели изолационни плочи. Ако имаме парчета, можем да 
ги разпределим върху фасадата само ако са по-големи от 15 см. По ръбовете на 
сградата е препоръчително да се поставят само цели или половинки плочи, които\ 
да се разминават със застъпване на всеки ред. Около прозорците плочите се изрйваз^ 
в така наречената пистолетна форма и се лепят около ъглите на прозорците. Ако неъе^ 
поставят плочи, изрязани в т.нар. пистолетма форма, почти сигурно е, че на това 
място ще се появят пукнатини във външната мазилка.

Неправилно

Правилно

Ако отворът е направен така, че дограмата е навътре спрямо равнината на 
фасадата, трябва да се обърне топлоизолационния материал към прозореца с 
дебелина най-малко 3 см.

/ < ? '[ ) / / *
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мрежа и укрепване на отворите, за да се предотврати появата на пукнатини в ъгловите 
участъци.
Когато приключим е тези дейности, преминаваме към шпакловането, ка^о S' 
шпакловката се вплита и армировъчна фибромрежа; с маламашката нанасяме лепилоТь 
леко притискаме фибромрежата. Важна подробност е, че отделните ленти на мрежата 
трябва да се припокриват с поне 10 сантиметра, като следващата стъпка е да се 
нанесе втори слойот лепилото.

Заключителният етап включва грундиране и полагане на мазилка със желаната 
структура и цвят. Важен момент е правилният избор на декоративна боя. Заради 
спецификата на каменната вата, която е изключително паропропусклив материал, е 
необходимо и завършващият слой да бъде достатъчно паропропусклив, за да не се 
превърне това предимство в потенциален проблем. По тази причина не се препоръчват 
акрилни, а силикатни, силикатно-силиконови и минерални бои.
За всичко останало, свързано с монтажа, ще направим консултация с производителя на 

системата, който ще ни даде подробни указания за поставянето на топлоизолацията.

Съпътстващи СМРза тоилинно изолиране на външни стени

1. Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.
2. Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени.
3. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, 5= 6 сш и с коеф. на 

топлопроводност ?с<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) в/у външни стени на партерен етаж (цокъл сграда).

4. Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни 
стени на партерен етаж (цокъл сграда), включително грундиране.
Мазилка

След завършването на изолацията, тя следва да бъде защитена от въздействието на 
водата и слънчевите UV лъчи, като същевременно и се придаде достатъчно добър 
външен вид. Това се постига с нанасянето на мазилка.
Силикатната екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ трябва да е здрава, с 
добра пукнатиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва 
изолацията. Мазилка трябва да има висока механична якост на сцепление с основата, 
добра паропропускливост и естетичен външен вид.

Минималните технически характеристики са:
- зърнометрия: > 2,0 мм
- коефициент на водопоглъщане W<0.25kg/m2h°5
- пропускливост на водни пари : клас V2

)
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дефекти.

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

армиране на ъгли с минимални технически характеристики.
- широчина на раменете на профила > 2 4 x 2 4  мм
- широчина на ивицата мрежа - 10 х 23 см;
Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и интегрирана 

алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за уплътняване фугите срещу кос дъжд 
между дограмата.

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

Ще се изпълнява от бригадата за топлоизолации.

Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени
С водооткапния профил се фиксира котата на горен ръб на цокъла за подвеждане 

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

Минималните технически характеристики са:
- широчина на профила - 10 см за топлоизолационни плоскости с дебелина 10

см;
- дебелина напрофила- 1-1,2 мм;
- водооткапващ елемент > 5 мм;
Работите ще се изпълняват от бригадата за топлоизолации.
Очукване мазилка неостъклени тераси
Тази дейност ще се изпълнява по външни тераси. Ще се изпълнява от бригадата 

за топлоизолации.
Подкожушената и компроментирана мазилка ще бъде отстранена. Ще се 

провери носимоспособността на съществуващата външна мазилка и ще се отстраняват 
всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Инструментите с които ще се 
извършва тази дейност са: зидарски чук, шпакла и телена четка.

Изкърпване мазилка
-  Мазилките по неостъклени тераси ще се изпълняват съгласно одобрения 

технически проект и ПИПСМР.
-  Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно 

полагане и 10-15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.
-  Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след 

свързването и втвърдяването на предишния.
-  Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от 

размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на 
дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от 
разтвор.

При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва 
следната последователност на технологичните операции:

- почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на 
отпадъците покрай зидовете,подготовка на повърхността;

- преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и 
други по стените,
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участъци. След изсъхване се нанася двукратно латексовото покритие.

Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на външни стени
За изпълнението на топлоизолация по фасади ще използваме фасадно скеле.\нац^ 
доброто качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле. Така се раоЬди 
спокойно и методично без да се пропускат технологичните изисквания на СМР.Скелето4- 
ще бъде придружено от документация, съдържаща инструкция за експлоатация. Копие 
от документацията ще се съхранява на строителната площадка.

1. Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле
Скелето ще бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема 
товари от машини, материали и движещи се хора.

При изпълнение на този вид съпътстващи СМР ще бъдат извършени:
МОНТАЖ:
• Подравняване на терена;
• Полагане на подложки;
• Монтаж на скелето, включително хоризонтално пренасяне на тръби, връзки, 

платна или талпи и други материали ръчно;
• Нареждане на платната или талпите за работните пътеки (площадки);
• Направа и монтаж на предпазен парапет.
ДЕМОНТАЖ:
• Демонтаж на скелето;
• Почистване и сортиране на тръбите;
• Комплектоване на връзките;
• Почистване и смазване на същите с горено масло и поставянето им в сандъци;
• Поставяне на пътеки при демонтажа, ръчно със сваляне на тръби, връзки и 

други с хоризонтално пренасяне на същите до 30 м.
Измерването на скелето се извършва на действително пространство или площ до 

последната работна площадка.
Строителното скеле ще се придружава от документация, съдържаща инструкция 

за монтаж, експлоатация и демонтаж, в т.ч със структурни схеми , на производителя. 
Документацията ще се съхранява на строителната площадка. В случай на други 
структурни схеми и условия, различни от предписаното в инструкциите на 
производителя, задължително се изработва проект. Работите за монтаж, поддържане и 
демонтаж на строителната скеле ще се извършват само и единствено от специално 
обучени за това лица. Няма да се допускат лица, необучени за този вид СМР да 
извършват работите по монтажа и демонтажа в т.ч. и за текущото поддържане в 
безопасно състояние на скелето.

Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени.
Ще демонтираме съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени.
Демонтирането ще се изпълнява по график изготвен от Изпълнителя и одобрен и 

съгласуван със собствениците на жилища.
Съществуващите топлоизолационни системи ще бъдат отстранени. След 

отстраняване строителните отпадъци, ще се съберат и извозят на депо отпадъци. Този 
вид СМР ще се изпълни с общи работници под контрола и ръководството на 
техническия ръководител.

к
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техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите.

При изпълнение на ЕСМ 1 Топлинно изолиране на външни стени н 
съпътстващи СМР предвиждаме следните мерки за намаляване на 
затрудненията :

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

2. На двата входа на блока ще бъдат изградени предпазни тунели.
3. При полагане на топлоизолационните плочи ще има повишена запрашеност.
4. В зоната на работа на фасадното скеле няма да има достъп на хора /изключение 

за строителните работници/, поради опасност от падащи предмети.
5. Монтажът на дюбели за укрепване ще се извършва в часови диапазон, когато 

повечето от живущите са извън сградата /на работа/, с цел шума да не пречи на 
нормалния ход на живущите.

Изпълнение на енергоспестяваща мярка №2: Подмяна на съществуващата 
стара дограма

Съществуващо положение
Дограмата представлява дървена двукатна, PVC, алуминиеви и дървени 

профили остъклени със стъклопакет, метални плътни врати, метално единично 
остъкление по балкони и лоджии. Неподменената дървена и метална дограма е 
предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Описание на енергоспестяващата мярката
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, е коефициент на топлопреминаване < 1,40 W/K, петкамерна 
- по спецификация (по апартаменти и общи части).

Доставка и монтаж на метални плътни входни врати с топлоизолация за блок и 
горно остъкляване със стъклопакет е коефициент на топлопреминаване < 2,20 W/m2K - 
два броя входни врати, съответно за всеки от главните входове на сградата.

След подмяната на дограмата по апартаменти и в общите части на сградата, 
коефициентът на инфилтрация се променя от 0,60 h на 0,50 h .

Съпътстващи СМР по подмяна на съществуващата стара дограма

1. Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи
части;

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

3. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до
35 см;

4. Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз 
Предварително по график ще се извърши замерване на отворите на дограмите - 
прозорци и врати по фасади и етажи. По тези размери новата дограма ще се произведе 
при заводски условия в съответствие с техническия проект. На обекта ще се доставят и

т



1026:2003 и БДС EN 12208:2003.
При монтажа ще бъдат спазвани изискванията на ПИПСМР за монтажна 

дограма.
Изисквания към изпълнението
Системата за изпълнение на дограмите ще бъде одобрена от Възложителя.
Дограмите ще се произведат в специализиран цех за дограма, а ще монтират от 

квалифицирани работници - монтажници.
Изпълнението на дограмите ще се провери и приеме съгласно одобрения проект, 

ПИПСМР и изискванията на производителя от Възложителя.
При демонтирани дограми и взети мярки от място, ще се изработи дограмата и 

след доставка по график на обекта ще се монтира.

Монтажът на дограмата започва е хоризонталното и вертикално нивелиране касата 
на прозореца ( вратата). Закрепването на дограмата трябва да бъде направено по такъв 
начин, че да се прехвърли товара от монтирания прозорец към корпуса на сградата. 
Това се постига чрез клинове, които поемат натоварването и го предават на 
зидарията/панела/.
Позиционира се с пластмасови клинове и се нивелира. Дограмата се монтира като се 
укрепва с достатъчно дюбели преди укрепването с полиуретанова пяна. Фиксира се 
касата след нивелиране само в ъглите с пяна, поставят се дюбели и след това се слага 
пяната по цялата дължина на профилите. Фиксирането се изпълнява с еднокомпонентна 
високообемна пистолетна полиуретанова пяна. Тя има отлично сцепление към 
зидарията и осигурява добра топло и звуко изолация. Пяната е 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.
След набиране на якост на пяната се монтират стъклопакетите и стъклодържателите.
По време на монтажа, рамките трябва да бъдат здраво прикрепени към стените с 
подходящи винтове на 100 мм от краищата и 300 мм в хоризонтални и вертикални 
елементи, за да издържат на всички товари и да се постигне запечатване между стените 
икасата.
Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.
При изпълнение на този вид СМР ще се спазват изискванията на БДС EN VI627,
БДС EN V 1628, БДС EN V 1629, БДС EN С 1630.

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

12207; БДС EN 12208; БДС EN 12210 и БДС EN 12211;БДС EN 1279-5:2005+А 1:2009
Качеството на фасадната дограма и допълнителните елементи, които се 

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

-Дограмата и елементите към нея по фасади, която ще се заготвя, доставя, и 
монтира, ще бъде съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя.

-Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж, и ще са нови без повреди с предпазни

Представляващ Д ЗЗД «Саниране за Спа
«Престиж-Н.С»ЕООД -  Управител .



-  -  Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка, коит^се
предлагат да се влагат в строежа, са е оценено съответствие съгласно Наредбатачзй' 
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието iia4 
строителните продукти и ще са придружени с „Декларация за съответствие”.

-  Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласи^ 
техническия проект, ПИПСМР, както и по предписанията на производителите.

3. Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз е ширина до
35 см.
Ще монтираме външен алуминиев подпрозоречен перваз е ширина до 35 см. Външните 
подпрозоречни первази се монтират така, че да възпрепятстват навлизането на вода в 
строителната конструкция и топлоизолационната система (когато има такава). Техният 
наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 5°), а предният им 
водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира 
водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането 
на водата.

-Первази „стърчащи“ повече от 150 мм от равнината на фасадата е 
задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При 
металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна уплътнителна 
лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.

4. Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз 
PVC первази представляват лек и здрав, подходящ както за интериора в традиционен и 
модерен вид.

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

Особености подпрозоречните первази:
• Висока механична устойчивост: устойчивост на удар, вдлъбнатини, драскотини 

и износване.
• Устойчивост на почистващи препарати, използвани в домакинството.
• Устойчивост на UV лъчи - не променя цвета си при излагане на слънчева 

светлина.
• Топлоустойчивост - дори и при пряка слънчева светлина не се нарушават.
• Лесно самостоятелно монтиране без използването на сложни инструменти: 

лесно да се намали до желаната дължина и ширина.

Изпълнение на енергоспестяваща мярка №3: Топлинно изолиране на покрив

ЕСМ по втори и трети тип покриви: Доставка и редене на тополоизолационна 
система тип XPS, б = 12 см и с коеф. на топлопроводност Л<0,03 W/mK от горната 
страна на таванската плоча на кота + 39,60 м, вкл. армирана циментова замазка, 
полиетиленово фолио и завършващ финишен слой от хидроизолация с паста Изомакс 
еласта, двупластова, с 1 пласт армировка.
По втори и трети тип покриви топлоизолацията ще се изпълни от каменна вата е 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, вкл. армирана циментова замазка, полиетиленово 
фолио и завършващ финишен слой от хидроизолация с паста Изомакс еласта, 
двупластова, с 1 пласт армировка.

ЕСМ по четвърти тип покрив (кота +42,00 m - ситуирани под фотоволтаично поле на
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коефициент на плътност. Поставяне на полиетиленово фолио, направа на армирана 
циментова замазка за наклон и завършващ финишен слой от хидроизолация

см и с коеф. на топлопроводност Л< 0,04 Wm/K в/у покривната плоча и завършваш, 
финишен слой с мембранна хидроизолация с б =1,5 mm върху каменна вата (в това 
число крепежни елементи и всички видове аксесоари по детайл).
Плътно ще се редят плоскостите от каменна вата едно до друго и около носещата 
конструкция на фотоволтаичната система, за да не остане повърхност без покритие от 
каменна вата. Върху нея се разстила мембранна хидроизолация с 5 =1,5 mm 
След топлоизолиране на вертикалните стени, ще бъдат подменени ламаринените 
обшивки с нова поцинкована ламарина. Ще се монтират нови воронки.
При необходимост ще се монтират предпазни парапети за да не се допусне изпадане на 
строителните отпадъци през съществуващия борд на покрива и замърсяване на 
околното пространство.
Ще се проведе допълнителен инструктаж преди започване на почистването поради 
голямата височина на сградата.
При изпълнението им ще се вземат необходими и допълнителни мерки за недопускане 
на запрашеност и влошаване условията на живот на обитателите в сградата.
Работите по покрива ще бъдат прекратявани при неблагоприятни атмосферни условия. 
Полагането на топлоизолация по покрива ще се изпълнява по техническия проект и 
ПИПСМР. Работата ще бъде изпълнена от специализирано звено за топлоизолации, 
като техническият ръководител ще проведе инструктаж за безопасна работа на 
извършваните СМР.
По фасадите и покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е блок 63/, ще се 
положат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с 
външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и ще се съобрази 
с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ относно допълнителни 
указания за изпълнението на НПЕЕМЖС.

Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 
система покрив
Преди полагане на топлоизолационата система на покрива ще се постави грунд, който 
осигурява голяма дълбочина на проникване, като запечатва оптимално всички фино 
порести повърхности на покрива. Използва се върху всички основи, които са здрави, 
носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата 
трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея 
предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба 
механична устойчивост. Сухите анхидритни замазки се награпяват механично 
(надраскват се). Повърхността се почиства и обезпрашава.
Армирана циментова замазка

• Основата ще се почисти от отпадъци, прах и мазнини.
• Добре почистената и изметена повърхност се напръсква с вода - двукратно на 

интервал от 30 минути с цел водонасищането и, като не се допуска образуването на 
локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода, 
разнесени по етажите на стълбищната клетка, шприцова се с циментов разтвор.

• Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с

пласта. След това в зависимост от вида на хидроизолацията, тя се обмазва или ле 
По четвърти тип покрив (кота +42,00 m - ситуирани под фотоволтаично поле н 
входа): ще се положи топлинна изолация от каменна вата, с плътност 150 кг/м3
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която да не позволява при натоварвания на хидроизолацията тя да бъде силно 
деформирана или скъсана. \
Повърхността, върху каято ще се нанася „Изомакс - ЕЛАСТА” трябва да се почисти 
и обезпраши. Не бива да има остатъци от строителни смеси, масла или други 
понижаващи сцеплението вещества. При наличие на фуги между отделни плоскости, 
панели или други „работещи” фуги, то същите трябва да се обезпечат чрез монтаж на 
компенсаторна лента за фуги, която предотвратява напуквания в тези участъци. При 
ремонти, първо се оглеждат и маркират критичните места чрез цветен спрей, креда или 
друг, удобен начин.
Разлепените шевове, снадки, пукнатини, мехури, бордове и участици с по-напреднал 
стадий на повреди се ремонтират, чрез „кърпеж” с армиращ материал - полиестерен 
воал или мрежа и паста „Изомакс - ЕЛАСТА”. Така обработени, тези места стават най- 
здравите и сигурни участъци върху целия покрив.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА
-  С четка е дълък косъм се нанася „Екогрунд Изомакс” върху цялата 

повърхност.
-  След изсъхване на грунда (около 20 мин.), се полага армиран пласт изолация, 

състоящ се от слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА, отгоре плътно прилепен 
полиестерен воал или стъклена мрежа и отново слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА.

-  След пълното изсъхване на предходния пласт изолация се нанася един слой 
ИЗОМАКС-ЕЛАСТА.

-  Нанася се финален слой цветна Изомакс - ЕЛАСТА, която дава максимална UV 
защита и естетическа завършеност на хидроизолацията. Дебелината на всеки слой паста 
е около 1,5 мм.

РУЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
При използването на този вид хидроизолация се използва битумен грунд за грундиране 
на повърхности, върху които ще се полага хидроизолационен материал на битумна 
основа.

Битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез газопламъчно залепване. 
За това е необходима газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир - вентил 
и маркуч (най-малко 10 м), мистрия със загръглени ръбове, нож и ръкавици.

Полагане
■ Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да е чиста, равна 

циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи 
нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени 
остатъци и други.

■ Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално 
сцепление с основата.

■ След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. 
Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да 
се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и други.

■ При полагането на хидроизолационния материал не трябва да се отлепя от 
него защитното полимерно фолио - то се стопява при нагряване с горелка.

■ Преди залепването на всяко руло мушамата се поставя на място и се развива 
така, че да се получи застъпване на предшествуващите ивици е 80 мм в надлъжна 
посока и 150 мм в напречна.



Основата, върху която се полага хидроизолацията и хидроизолационният 
система, ще се изпълнява в съответствие с проектните изисквания и решения.

При хидроизолации и хидроизолационни системи на база битумни^ 
пластмасови и каучукови мушами върху циментна замазка ще се допускат следните 
отклонения в параметрите на основата за полагане:

1. Неравности в повърхността на циментната замазка не по-големи от 5 mm;
2. Наклон на основата:

а) при наклони до 2 % -  ± 0,1 %;
б) при наклони над 2 % -  ± 1 %;

3. Широчина на фугите в циментната замазка - ±  3 mm;
4. Широчина на фугите в защитния слой от плочи над хидроизолацията:

а) между плочите -  съгласно проекта;
б) в дилатационните фуги -  ± 2 mm;
в) минимален наклон в уламите -  не по-малко от 1,5 %;

5. Влажност на основата -  1 %.
Всички метални части (детайли), върху които се полага хидроизолационната 

система, ще се защитават от корозия при спазване на изискванията на проекта.
Всички монтажни елементи, необходими за изпълнението на 

хидроизолационната система, ще се закрепват към изолираната конструкция при 
спазване на изискванията на проекта.

При изпълнението на хидроизолацията и на хидроизолационната система ще 
се извършва контрол на съответствието на продуктите с изискванията на проекта и на 
техническите спецификации.

Изпълнените хидроизолационни работи ще се приемат с акт (образец 12) за 
установяване на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
При изпълнението на хидроизолации и на хидроизолационни системи от огъваеми 
битумни, пластмасови и каучукови мушами ще се проверяват:

1. Параметрите на основата за полагане
2. Грундът върху основата на хидроизолацията -  за равномерност, 

непрекъснатост;
3. За всеки пласт положена мушама:

а) целостта (непрекъснатостта) на залепването към основата и при
снажданията;

б) широчината, целостта и разположението на снажданията;
в) наличието на гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви;

4. Изпълнението на детайлите в съответствие с изискванията на проекта.
При изпълнението на хидроизолациите и на хидроизолационните системи 

няма да се допуска:
1. Прилагане на битумни или битумнополимерни мушами със защитна 

едрозърнеста минерална посипка или метално фолио без ивица за залепване, която не е 
покрита със защитна минерална посипка или метално фолио;

2. Наличие на балони, гънки, пукнатини, разкъсвания и пробиви в залепените 
пластове мушама;

3. Наличие на незалепени участъци при цялостно залепените хидроизолации 
както между тях и основата, така и между отделните пластове мушама;

4. Наличие на незалепени участъци в снажданията на мушамите;
5. Наличие на незащитени участъци от повърхността на хидроизолацията.
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вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както и срещу термини 
химични обгаряния.

При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости е топли изолацибнйи^ 
смеси ( разтопен битум и др.) се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под 
работните места хора.

При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията 
за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се 
проверяват за херметична изправност.

Не се допуска едновременно грундиране и загряване на рулонен продукт. 
Демонтаж на обшивки от поцинкована ламарина

Ще се демонтира старите ламаринени обшивки. Преди изпълнението на 
демонтажите ще бъде проведен допълнителен инструктаж поради голямата височина и 
неблагоприятни условия. Ще се вземат мерки за внимателен демонтаж и събиране без 
да се допуска изхвърляне от покрива. Демонтираните елементи ще се свалят с 
вертикален транспорт и извозват на депо за отпадъци. Ще се изпълнява от общи 
работници под прякото ръководство на техническия ръководител.
Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована 
ламаринапо покриви 
Изисквания към изпълнението
Покривните и тенекеджийските работи ще се изпълняват съгласно одобрения проект, 
ПИПСМР и изискванията на избраната система .
При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. 
Предлаганите материали са с технически и експлоатационни показатели превишаващи 
посочените в техническата записка. Покривните и тенекеджийските работи ще се 
изпълнят от квалифицирани работници.
Покривните и тенекеджийските работи ще се проверяват и приемат съгласно одобрения 
проект, ПИПСМР и изискванията на производителя.
Работите ще се изпълняват специализирано звено тенекеджии.

При изпълнение на ЕСМ 3 Топлинно изолиране на покрив и съпътстващи СМР 
предвиждаме следните мерки за намаляване на затрудненията :
1. Уведомяване живущите в блока за предстоящи работи по покрива чрез съобщения и 
организиране на събрания, както и за временно ограничение на достъпа за времето на 
ремонтните работи.
2. Ще бъдат взети мерки за обезопасяване антените на телекомуникационните 
оператори, включително допълнително укрепване при необходимост.
3. Временна предпазна ограда около блоковото пространство около повдигателното 
съоръжение и проходен тунел входовете на блока.
4. Няма да има складиране на материали и отпадъци в общите части на блока и 
стълбищната площадка с което да се затруднява достъпа до жилищата и общите части 
на сградата.
5. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни 
продукти,, инструменти и др.) ще се извършват по механизиран начин.
6. Ще се използват технически изправни механизирани инструменти отговарящи на 
изискванията за безопасност и шум.
7. При неблагоприятни климатични условия - силен вятър,бури, дъжд и др. работите 
временно ще бъдат преустановявани.

Е
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автоматични обезвъздушители и порадиаторно с ръчни и автоматични. Поапартамент] 
отчитане на консумираната топлоенергия за отопление става е уреди за дялово отч 
Като цяло отоплителната инсталация е в задоволително общо състояние.

Описание на мярката
ЕСМ включва доставка и монтаж на тръбна изолация екструдиран полиетилен 

по хоризонтална мрежа ВОИ в сутерен /различни размери, средно/.
Изолацията за тръби от пяна от полиетилен е отличен начин за защита на 

инженерните комуникации от ниски температури и при използване на отоплителни 
мрежи — за да се предотвратят неоправдани топлинни загуби. Пяната от полиетилен за 
тръби е широко използвана за топлоизолация на канализационни и водопроводни 
тръби, положени под земята, през улицата или преминаващи през недостатъчно 
отопляеми помещения. Наличието на топлоизолация гарантира, че транспортираната 
охлаждаща течност, вода или канализация няма да замръзне през зимата при 
отрицателни температури. Замразяването на вода значително се увеличава в обем, 
което често води до деформация и пробив на тръбите. Повечето аварии на централните 
тръбопроводи се случват точно поради недостатъчната топлоизолация. Почти всички 
материали, използвани за топлоизолация, също имат звукоизолиращи свойства, така че 
те често се използват за потискане на шума, който водата произвежда, като минава през 
тръби в жилищни помещения.За да бъде ефективна изолация, трябва да отговаря на 
определени изисквания::

• Ниска топлопроводимост на нагревателя — колкото по-ниска е тази 
стойност, толкова по-тънка ще е слоят материал. Този фактор става важен в случаите, 
когато е необходимо да се изолира вече инсталиран тръбопровод или има нужда да се 
спести на това придобиване.

• Хидрофобни свойства на топлоизолатора. Това качество не може да бъде 
подценявано, тъй като изолацията трябва не само да предпазва тръбопровода от 
замръзване, но и от въздействието на влагата, така че металът да не атакува корозия. 
Освен това, ако изолационният материал е навлажнен, тогава топлоизолационните му 
възможности ще бъдат рязко намалени.

• Устойчивост на механични и атмосферни влияния — тези качества са 
необходими както за топлоизолацията на тръбопроводи, които се движат по улицата, 
така и за погребение в земята.

• Топлинното съпротивление на материала е свойство, което е особено 
необходимо за тръбопроводите на системи за загряване и топла вода. Това означава, че 
материалът не трябва да «плува», когато се нагрява на около 100 градуса и не стане 
крехък в студа.

Поради факта, че всички тръби, направени за битови нужди, са изработени от 
материали с висока топлопроводимост, като стомана, фибростъкло и полимери, 
замръзването им става достатъчно бързо. Ето защо тяхната изолация е просто 
необходима.

Течността в ненагряваните тръби, когато е замразена и превърната в твърдо 
агрегатно състояние, не само може да създаде щепсел в канала, който да забави или 
напълно да спре потока. Всичко може да бъде много по-лошо — разширяването на лед 
има такъв потенциал на «сила», че дори дебели метални стени не могат да устоят — те 
се спукат или се спукат.
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Преди започването на дейностите по мерки ЕСМ №4 и ЕСМ №5, живущите ще бъдат 
уведомени и ще бъде направен график /в най-удобно за живущите време/за подл 
хоризонтална и вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация 
монтаж на тръбна изолация по хоризонтална мрежа за ВОИ в сутерена.

Съгласно енергийния одит не се предписват енергоспестяващи мерки през 
подовете в сградата поради следните причини:
1. Фасадната дограма достига до долен ръб на плочата (еркери -  остъклени балкони) и 
изпълнението на топлоизолационна система е невъзможно поради липса на полезна 
височина.
2. По тавана на неотопляем сутерен има множество тръбни мрежи за ВОИ и БЕВ, което 
прави трудно полагането на топлоизолационна система по тези места.
3. Топлинното изолиране на фасадни стени и подмяната на дограма на неотопляемия 
сутерен са задължителни от гледна точка на естетизация и фасадно оформление на 
сградата. Предвидените СМР ще намалят незначително топлинните загуби през 
ограждащите елементи на неотопляемия сутерен и затова са отнесени като 
съпътстващи мероприятия съответно към ЕСМ: „Топлинно изолиране на фасадни 
стени“ и ЕСМ: Подмяна на съществуваща стара дограма“.
По Част „Електрическа”
За осигуряване на безопасна експлоатация на електрическите инсталации в сградите и 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания за опазване на здравето, е необходимо 
електрическите инсталации и уредби да отговарят на съвременните норми за 
проектиране и да бъдат съобразени с:
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии;
Наредба №4 от 22.12.20 Юг.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства;
Наредба №13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
БДС EN 12464/2004г. Светлина и осветление
На основание на извършения оглед на електрическите инсталации в жилищната сграда 
и за удовлетворяване на съществените изисквания на чл.169 и чл.179 от ЗУТ касаещи 
проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите, се препоръчват следните 
технически и енергоспестяващи мерки:
Задължителни мероприятия, свързани с общите части на сградата:
1. Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи.
5. Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми.
6. При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират 
скрито, като се спазват стриктно предписанията на Наредба № 3/2004г. за устройство 
на електрическите уредби и електропроводни линии.
7. Телевизионните (TV) и интернет инсталации, изпълнени хаотично от различни 
доставчици на интернет и TV сигнал, в резервни инсталационни тръби и открито по 
стените и тавана на стълбищните клетки и етажните площадки, да се положат и укрепят 
в съответствие с изискванията на Наредба №3/2004г.
5. При извършване на СМР на покрива да се възстановява мълниезащитната уредба, 
след което да се извърши контролно замерване от сертифицирана лаборатория.
6. При компроментирана или липсваща мълниезащитна инсталация, да се проектира и
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компроментирана мазилка ще бъде отстранена. Ще се провери носимоспособността на 
съществуващата мазилка и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности 
и др. След отстраняване на старата мазилка, ще се събере и извози на депо отпадали. 
Този вид СМР ще се изпълни с общи работници под контрола и ръководството н& 
техническия ръководител.
Изкърпване мазилка
-Мазилките ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект и ПИПСМР. 
-Температурата на разтворазамазилка трябва да бъде минимум 8°С при ръчно полагане 
и 10 -15 °С при машинно полагане, зада се гарантира добра консистенция.
- Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и 
втвърдяването на предишния.
- Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите,
за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и 
равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.
При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната 
последователност на технологичните операции:
-почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците 
покрай зидовете,подготовка на повърхността;
-преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други 
по стените,
-направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на 
мазилката с мастар по тавана и стените.
-отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) 
посредством мастар,
- полагане на разтвора,
- подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето 
на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване на гладка 
повърхност,
-окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
-Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват 
най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
-Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, 
бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След 
обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен 
разтвор.
-При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали 
пластове.
-Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда.
-Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е 
изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.
- Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и 
мистрия и след това се изпердашва.
-Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и 
сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).
-При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите -
по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица. —
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се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка. 
Латексът се нанася на 2 ръце или по предписание на производителя: Първи слой може 
да се разреди максимум с 10 % вода, време за съхнене 4 часа; Втори слой латекс се 
нанася неразреден или разреден максимум с 5 % вода. Нанасянето на първия сл

устойчивост при миене се получава след около 28 дни.
Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стен 
най- малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друг< 
проекта.
Изграждане на покритието:
Грундиране на силно попиващи основи: латексов грунд, който, в зависимост от 
основата, се нанася в един до два слоя.
Боядисване блажно парапети
Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване от прах 
и замърсявания .
Подготовката на основата включва грундиране на подготвените повърхности с готов 
грунд .
Върху грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с 
мече и четка. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния.
При изпълнение на ремонт на стълбищна клетка ще бъдат взети мерки за 
намаляване затрудненията за живущите:
Местата на които ще се работи, ще бъдат обозначени с табели.
При изпълнение на демонтаж изграждане на парапети ще бъдат взети мерки за 
намаляване затрудненията за живущите:
- Необходимите материали ще бъдат доставяни с вертикален механизиран транспорт;
- Разтворите ще бъдат приготвяни предварително и доставяни на място за полагане;
- Площадката ще бъде оградена и обезопасена;
- Контролът по изпълнението, както и приемането на допълнителни мерки ще се 
изпълнява от техническия ръководител на обекта.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА 
ПОРЪЧКАТА

Предлагаме следната организация за изпълнение на поръчката: Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, р-н 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”, находящ се в гр. София, ж.к. 
„Христо Смирненски“, която се основава на извършване последователно на дейности, 
имащи за цел осигуряване на мерките, предписани като енергоспестяващи за сградата и 
постигане на заложените резултати чрез използване на ефективна организация на 
контрол върху цялостната дейност - от проектиране, избор, доставка и влагане на 
строителни материали, както и по време на строителния процес.

IV. 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Предварителна разяснителна и организационна работа със живущите в блока

ДЗЗД „Саниране за Слатина”, ако бъде избрано за Изпълнител, през периода на 
изготвяне и съгласуване на проекта, ще проведе обща среща с живущите в блока, като

извършва в хоризонтална посока, а на втория във вертикална посока. Окончате

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сл< 
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оглед изискванията за съхранението им, площадки за складиране на строителни 
отпадъци, офиси за представители на Възложителя (инвеститорски контрол), 
консултанта и координатора по безопасност и здраве, офиси и битови помещей^ 
персонала на Изпълнителя и др. елементи, указани в проекта по ПБЗ , ще бъ  ̂
предвидени.
Строителната база ще обслужва ръководството на обекта и прилежащите строители^' 
участъци. Ще бъде разположена на терен, подходящ за разполагане на необходимите^ 
контейнери и помощни съоръжения.
Водещият партньор „Престиж-Н.С”ЕООД, който ще изпълнява СМР дейностите за 
обекта, ще осигурява подреденост през целия период на строителните площадка. 
Площадките ще се поддържат чисти, подредени и в безопасно състояние по време на 
периода на строителство. Площадката на временна база ще се подравни и почисти. 
Върху тези площадки ще бъдат монтирани временни офиси - фургони за офиси на 
възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор, Техническия ръководител на 
проекта, ръководителя на част строително-монтажни работи, съблекални и санитарни 
помещения за работниците, химически тоалетни и помещения за приобектова първа 
помощ. Ще се предвиди открита и закрита складова площ за материали и гараж за 
тежката и лека механизация. Базата ще бъде оградена с ограда, мрежест тип и ще бъде 
ясно обозначена. Временните съоръжения на Изпълнителя се съгласуват със 
Строителния надзор. Изпълнителят ще получи точен пощенски адрес на офиса и да 
уведоми Строителния надзор. Всички съобщения, инструкции и писма, оставени или 
изпратени по пощата до този офис се смятат за връчени на Изпълнителя. Изпълнителят 
ще спази всички изисквания относно организиране изграждането на временните 
съоръжения за нуждите на Строителния надзор. Фирмата ще предостави на 
Строителния надзор пълни комплекта предпазни средства -  защитни обувки, 
импрегнирани дрехи и запушалки за уши.
Ще осигурим санитарна организация и изхвърляне на отпадъците като се съобразим с 
Българските екологични норми и изискванията на законовите разпоредби за хигиена на 
труда. Извозването на отпадъците от строителните работи ще се извършва от 
Изпълнителя на място, определено от Столична община, район „Слатина”. 
Изпълнителят ще осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода и временно 
електроснабдяване своите офиси и офиса на Надзора.
Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по 
време на строителството и експлоатацията. Изпълнителят ще осигури и ще монтира две 
устойчиви на атмосферните влияния обозначителни табели на входа на площадката или 
на друго място, одобрено от Надзора. Съдържанието на табелите се одобрява 
предварително от Надзора. Успоредно със създаването на временната база, екипа на 
Изпълнителя като се ръководи от съгласуваните работни проекти, ще финализира 
договорите за доставки на материали и оборудване. Ще се сключат договори с 
приложени графици за доставките, съответстващи на Комплексния график за 
извършване на СМР с тези доставчици, като всички документи по тази процедура ще се 
съхранят в досието на обекта и в офиса на фирмата.
В офиса на Изпълнителя във временната строителна база ще бъдат окачени на видно 
място технологични схеми, които онагледяват последователността и етапността на 
строително-монтажните работи на обекта, както и Генерален план със схеми за 
обозначаване местата на складиране на материалите, за хигиенни нужди, за отдих на 
работниците / фургон/, за първа медицинска помощ и др., в минимум съдържание:

■* ■?? /Д~
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Ще се изготви Оценка на риска вдючваща определяне на рисковете въз основа на ПБЗ 
за извършваните строително-монтажни работи, съгласно договореното строителство, 
ползваните машини, съоръжения и оборудване включително и за работните места.
• В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НаредС.. 
№5 на МТСП и M3 ще бъде направена оценка на риска, обхващаща работните процеси, 
работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, 
използването на суровини и материали и други странични фактори, които могат да 
породят риск.
• За осигуряване сигурност и обезопасяване работната зона на скелето/работната 
платформа, както и недопускане на неконтролируеми влизания в блока ще бъде 
монтирана временна строителна ограда (предпазно ограждение) е приблизителна 
дължина 135 м, висока 2м;
• Обезопасяване на опасните зони чрез обозначаване по подходящ начин, съгласно 
изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при изпълнение на СМР и Наредба РД 97/8 от 2008г. за 
минималните изисквания за знаци и сигнали по безопасност и здраве;
• Специалиста по БЗ, съвместно е техническото ръководство ще създадат условия за 
безопасност и здравословни условия на труд на обекта.
• Поставяне на информационна табела със съдържание по изискванията на Наредба № 2 
от 22.03.2004 год. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извърщване на СМР.
• Монтиране информационни и предупредителни табели и знаци, съгласно 
нормативните изисквания на ЗУТ.
• Осигуряване на обекта с пожарогасителни средства и средства за известяване ;
• Обектът ще се охранява чрез контрол на достъпа до сградата;
• Доставката на материали ще става по възможност по по-ненатоварени улици и се 
избягват пиковите часове на деня. Доставените материали няма да се складират в 
общите части на блока, а само на предварително обособени за това места.
•Изпълнителят ще извършва строителството по приета и одобрена проектна 
документация и в съответствие е Техническата спецификация, която е неделима част от 
документите по обявената обществена поръчка;
• По време на изпълнението, Обединението, ако бъде избрано за Изпълнител, ще следва 
изискванията на Възложителя;
• През целия период на строителството, Изпълнителят ще осигурява достъп на 
Възложителя, Строителния надзор и Координатора по безопасност и здраве;
• При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003 г. Изпълнителят ще 
дава незабавно копия от тях на Възложителя и ще прилага текущия акт и/или протокол 
към Акта за извършени СМР.
• Предадените документи ще се одобряват от инвеститора, след което ще се съставя 
акт 19 или сертификат, е който се приема обема работа количествено и качествено и е 
основание за извършване на разплащане.
Временно водоснабдяване:
За питейни, производствени и битови нужди ще се ползва съществуващия водопровод, 
или от друго място посочено от районното ВИК дружество. Ще бъде открита отделна 
партида за временно ползване и монтиран самостоятелен уред за отчитане на 
консумираната вода и ползвана канализация, като отчитането и заплащането ще бъде 
по условията и правилника на експлоатационното дружество. Няма да има нарушения 
или влошаване водоснабдяването на живущите в блока.
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безопасност", Диплома Серия А № 7738 от 2005г, 
Академия на МВР-София;
Удостоверение за ППП №13407 от КИИП

5. Инж. Катя а Иванова
Магистър - машинен инженер, Диплома Серия А 87 
№ 01 София;
Удос___,___  ____ от КИИП

Проектант по чЖгтч 
„Енергийна ефективност’̂  
част „ОВК” г А4

У
6. Инж. Лидия ж Манова

Магистър електроинженер, специалност „Ел. 
снабдяване и ел. обзавеждане“. Диплома Серия В 82 
№ София 
Уд--------j-------- ------------— издадена от КИИП

Проектант по част 
„Електро”

7. Инж. Стефан Николов
Строителен инженер -  магистър, специалност 
Промишлено и гражданско строителство Диплома 
Серия ОЯ М 4СИ-София; 
Удостовере: ), издадено от 
КИИП

Технически контрол по 
част „Конструкции”

8. Инж. Мирослав ] Милушев
Магистър -  строителен инженер, специалност 
Промишлено и гпажланско стпоителство Диплома 
№
У̂  г КИИП 
Се, , завършен курс на 
обучение за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали.

Проектант по част „ПУСО”

Инженерно - технически състав, част от екипа на водещия партньор -  „Престиж- 
Н.С”ЕООД - ключови експерти и включва следните експерти, отговарящи на 
съответните изисквания, посочени за всеки един от тях:

№ Трите имена Длъжност Образование и специалност
1. инж. Марияна

“обрева
Ръководител екип Строителен инженер, Магистър 

завършил Висшия институт по 
архитектура и строителство 
/ВИАС/ специалност: 
„Транспортно строителство -  
пътно строителство”. 
Квалификация -  Строителен 
инженер по Транспортно 
строителство. Диплома №0 
серия АЯ, Per. №1

2. инж. Георги
1 Папанчев,

Технически
ръководител

Магистър инженер, завършил 
ВИАС гр.София специалност 
„Промишлено и  г ̂ гражданско
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Диплома серия А 85, 
№003 Or.; притежава
Удостоверение за „Координатор 
по безопасност и здраве в 
строителството” с №1758 от 
06.08.2018г., издадено от Цей^Ър.
за професионално обучени
Европартнер” ЕООД.

Водещият партньор в ДЗЗД „Саниране за Слатина” - „Престиж-Н.С” ЕООД разполага с 
необходимия инженерно-технически персонал, квалифицирани работници и общи 
работници, за да покрие необходимите трудови ресурси в пиковите моменти на 
изпълнение на работите.
Дружеството предвижда обезпечаване е необходимите специалисти на всяко едно 
място на обекта и във всеки момент от изпълнение на поръчката.
Разпределението на трудовите ресурси във времето предвидено за изпълнение на 
поръчката е отразено в линейния календарен график, който сме изготвили.
За изпълнението на настоящата поръчка сме предвидили оптимален състав на 
бригадите за извършване на строително-монтажните работи, с интензивност, 
съответстваща на наличния фронт за работа на отделните работни места.
Оптимално е използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, 
както и за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка 
технологична обвързаност, и за които има осигурен работен фронт.
Разполагаме е инженерно-технически и изпълнителски състав, притежаващ 
необходимата квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената 
поръчка.
При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, от 
които зависи общият срок за изпълнение на поръчката, дружеството разполага с 
възможности за увеличаване броя на работниците. По този начин изпълнението на 
отделни видове работи, от които зависи общият срок за изпълнение или такива, които 
забавят изпълнението на следващите ги в технологичен порядък видове работи, ще се 
ускори в пъти.
За всеки специализиран вид работа ще бъдат сформирани работни екипи - 
специализирани звена, с ръководител на екипа.
Използваните работни екипи ще са с оптимален числен и квалификационен състав, 
който е определен на база приложения график, при спазване на следните принципи, 
заложени в основата на научната организация на труда в строителството:
- принцип на разделение на труда - състои се в разпределение на труда между 
работниците, което осигурява възможност всеки работник да изпълнява работни 
операции по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация.
- принцип за сътрудничество на труда - състои се в организирането на групи (звена) 
за изпълнение на повечето строителни и монтажни работи, тъй като надхвърлят 
възможностите на отделния работник.
- принцип на съгласуваност на труда в строителството - изразява се в обвързване 
изпълнението на строителните и ремонтни дейности по интензивност и време с оглед 
осигуряване на съгласуваност на целия строителен процес и непрекъсната заетост на 
всички изпълнители. Неспазването на принципа за съгласуваност на труда може да

иение



10/13/16/35 мм
6. Ъглошлайф Skill 2000W, ф230 2 бр. собствено
7. Пистолет за горещ въздух 2 бр. собствено
8. Електрическа бъркалка 3 бр. собствено
9. Електрически телфер 2 бр. собствено
10. Акумулаторен гайковерт 2 бр. собствено
11. Лекотоварен автомобил 2 бр. собствено у" \
12. Товарен автомобил 1 бр. собствено \

При необходимост на техническо оборудване, имаме подписани договори за наем н; 
техническо оборудване.
Разпределението на техническото оборудване по време на изпълнение на строително- 
монтажните дейности е съобразено с изпълняваните дейности и срока на тяхното 
завършване.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
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Дейност Отговорник
Представяне на всички необходими застраховки Финансист
Предпроектни и проучвателни дейности набиране на изходни 
данни. Обработка на предоствена от Възложителя 
информация

-V.
Проектант

Изготвяне на Технически инвестиционен проект
Проектанти по 
всички части

Съгласуване на Технически инвестиционен проект с 
отговорните институции (съгласно нормативната уредба)

Отговорни 
институции 
(съгласно 
нормативната 
уредба напр. Район 
„Слатина”, Чез, ВиК 
и др.)

Съгласуване на Технически инвестиционен проект- изготвяне 
на Доклад за съответствие.

Надзор

Издаване на разрешение за строеж

ОЕСУТ - Главен 
Архитект -  
Столична община, 
район „Слатина”

Откриване на строителна плогцадака

Проектант- 
Строител- 
Възложител- Стр. 
надзор

Предложение за офис, осигуряване и оборудване на офис на 
Строителен надзор съгласно изискванията на договора Логистика

Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя Логистика
Предложение за одобрение на информационни табели и др., 
съгласно изискванията на Мерки за публичност, изработката 
им и монтаж на определени от Възложителя места

Специалист
комуникации

Предложение за одобрение от Строители надзор на работна 
програма, съдържаща План за организация и изпълнение на 
СМР (линеен график, методите за изпълнение на СМР, брой 
екипи заедно с техният числен състав и оборудване и др.), 
План за опазване на околната среда, План за предотвратяване 
и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и 
ликвидиране на аварии, План за безопасност и здраве, План за 
евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка, Система за осигуряване на качеството 
(включително формат на писма, бланки, искания за одобрения 
и проверки,отчети и др.), План за паричния поток;

Ръководител проект,
технически
ръководител,
специалист
качество,
специалист ПТО,
координатор ЗБУТ

Предложение за одобрение от Строителен надзор на 
необходимите материали, съдържащо вид, марка, произход,

Технически 
ръководители,.

1 у,' %
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Дейност Отговорник
комуникация
Представяне на други документи, съгласно условията на 
договора или изискани от Инженера Ръководител npo<^cT\

Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение 
на доставен материали и оборудването и съгласно 
изискванията на производителите за складиране на 
материали

------------------------- . ^ -----

Технически \  
ръководител \

Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски 
състав Специалист ПТО

Обхождане на обекта и запознаване на техническите 
ръководители с обема и обхвата на работите

Ръководител проект,
Технически
ръководител

Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и 
запознаването му със спецификата на работа и конкретните 
условия, подробен оглед на строителната площадка и 
инструктаж по ЗБУТ

Технически
ръководител

Транспортиране на техниката до строителната площадка Технически
ръководител

Доставка на първите количества материали, необходими за 
първия етап от изпълнението

Технически
ръководител

Инспекция от Строителен надзор на доставените материали Ръководител проект
Извършване на Авторски надзор по време на изпълнение на 
строителството

Проектанти по 
всички части

1. Начини на комуникация :
• Лични контакти
• Писмени заповеди и разпореждания на Възложителя
• Писма и уведомления
• Организирани срещи

Заповедите и разпорежданията ще се документират и по електронната поща.
Процесът ще се ръководи от Ръководителя на екип - организира, ръководи и 
контролира дейностите по изпълнението на Договора с Възложителя и договорите за 
доставки. Ръководи пряко екипа, изпълняващ проекта. Делегира допълнителни права и 
задължения на членовете на ръководния персонал на Изпълнителя. Участвува на 
оперативки при Възложителя, Сдружение на Собствениците и Надзора. Ръководи 
дейността на Проектантския екип заедно с Главния проектант. Следи за изпълнението 
на техническия проект, като в етап „проектиране” един път седмично организира 
посещение заедно с Главния проектант и част от проектантите на място в офиса на 
Възложителя или Надзора. Там проектантите докладват за извършената работа, 
показват проекти, чертежи, схеми и др., обсъждат с екипа на Възложителя и Надзора, 
както и с представител на СС, конкретни въпроси от проекта. Ръководителят на екипа 
участвува винаги на оперативките при Възложителя и Надзора и разрешава възникнали
спорни въпроси с Ръководния екип на Възложителя, Надзора и СС. Носи отговорност

о '
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на предложените от Изпълнителя за целите на настоящата поръчка, вносни съоръжения 
и материали, произведени в съответствие е различни национални и международни 
стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.
В Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните прод 
описани всички изисквания към строителните продукти и строежи, които уч 
ДЗЗД „Саниране за Слатина” се задължава да спазва по време на изпълнение на 
ангажименти.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пу^кси па 
пазара, когато:

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

• притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне 
или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в 
експлоатация в съответствие е техническите правила, норми и нормативи, определени 
със съответните нормативни актове.
Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на 
експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания 
към строежите, се определят е техническите спецификации и с нормативните актове, 
издадени на основание чл. 169, ал. 4 от ЗУТ.
Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 
влагани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации, 
наричани “европейски технически спецификации”.
За всички материали и оборудване са представени:
- Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 
на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна 
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или 
не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди 
европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики на 
строителния продукт, съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, 
както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния 
строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта /оборудването го 
изисква:
- Протокол за изпитване
- друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите 
характеристики на материалите и оборудването, както и информация за 
дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.
Представените сертификати са издадени от акредитирани лица за сертификация на 
системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, 
получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г.
Горепосочените документи ще са заверени и преведени на български език.
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 
Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с 
определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 
трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.
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Материалите, приемани в складовете на „Престиж-Н.С”ЕООД, ще се контролират с 
направените заявки за доставки.
Резултати от внедряването на системата за контрол на качеството ще доведе до 
следните резултати при изпълнението на поръчката:

• Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален
ресурс.

• По-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
• Своевременна доставка на нужните материални запаси в проце 

строителството;
• Поддържане на по-малки складови наличности;
• По-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо 

производствените поръчки и дати на експедиция;
• Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително 

направените разчети, описани в Линейният график и предвидените срокове;
• Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат 

придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в 
акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на 
Техническата спецификация.
Транспортиране и съхранение на материалните ресурси
Материалите ще бъдат транспортирани и съхранявани така, че да се гарантира 
запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди транспортирането и 
съхраняването им, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Няма 
да се допуска при съхраняването смесване на материалите, различаващи се по вид и 
физико-механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. Когато 
доставката се извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се 
нарушава целостта и вида им.
При доказано несъответствие на материалите доставяни от одобрен доставчик 
„Престиж-Н.С”ЕООД, която ще извършва всички СМР дейности за обекта, има ресурс 
и възможност да го замени с друг, също след одобрение на Възложителя.
Складирането на суровини и материали на строителната площадка ще бъде съобразено 
с обхвата на работните инструменти на механизацията.
Контрол на качеството на изпълнените строително-монтажни работи 
Вътрешният контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности ще 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 когато няпълно отговарят на 
изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 
/ПИП СМР/ и Приложенията към тях.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- 
изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта, Независимия строителен 
надзор и СС чрез упълномощен представител. Същите ще осъществяват непрекъснат 
контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за 
некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи 
съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството за действително извършените СМР.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 
подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) 
ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
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предписанията чза

^  • пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой, празнини ме: 
защитното покритие и основния топлоизолационен слой.
Контрол при подмяна на дограмите 
Проверява се дали монтажа на новите дограми е в съответствие с проекта. Проверяваме, 
изпълнението в съответствие е технологичната карта и 
производителите на дограма.
Следи се за спазването на техническия проект и ПИПСМР.
Контрол при извършване на покривни работи:
Проверява се дали изпълнението на детайлите е в съответствие с проекта.
Проверява се изпълнението в съответствие с технологичната карта и предписанията на 
производителите на материали.
Следи се за спазването на проекта и РПОИС.
Правят се изпитания по предписание.
Контрол при приемане на хидроизолационните работи:
За да се осигури качествено изпълнение на хидроизолационните работи, всеки техен 
елемент, който впоследствие остава скрит и от който зависи общият успех, се приема с 
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 фуги, оформлението при ъгли, 
чупките и др., правилното разположение 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;

-деформационните фуги, като се наблюдават през време на изпълнението и се 
приемат само ако са изпълнени точно по проекта при водоплътна връзка между 
хидроизолацията и евентуалните механически компенсатори.

-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.
Контрол при приемане на мазилки:

• Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата 
или по долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).

• Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, 
без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи 
инструменти.

• Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други 
видими дефекти.

• Дали мазилката е здраво слепена за повърхността, върху която е положена и 
дали не се отделя.
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Съгласно Наредба № 4/2006 г., обн. ДВ бр 6/2007 г., не се допуска изпълнение на 
шумни строителни работи преди 7 ч. и след 19 ч., в събота и неделя и празнични дни 
ако не са предвидени специални мерки за защита от шум.
За да не се създава дискомфорт на обитателите на прилежащата на строеж; 
без ограничение могат да се извършват само тези видове строителни работи

За осигуряване физически достъп и безопасност на живущите предвиж„__ _____
следва:
1. За безопасно преминаване през входовете на жилищния блок, ще бъдат изградени 
пешеходни тунели с необходимите размери, за предпазване от падащи предмети.
2. Зоните в които ще се изпълняват СМР ще бъдат заградени и обозначени с табели.
3. Водещият партньор - „Престиж-Н.С” ЕООД, извършващ СМР дейностите за блока, 
ще създаде на обекта организация за опазване чистота и реда на строителната 
площадка, както и към подходите към нея. Контролните функции и координацията на 
дейностите по опазване реда и чистотата ще са отговорност на техническия 
ръководител на обекта и на координатора по безопасност и здраве.
4. Няма да се допуска временно депониране на строителните материали по 
стълбищните площадки, за да не се затруднява движението и физическия достъп до 
сградата за живущите.
5. При извършването на строително-монтажните работи ще се използват 
висококачествени материали и съвременни технологии, одобрени от M3 за влагане в 
обществени сгради, без вредни емисии.
6. Всички материали, предвидени за СМР, ще бъдат разрешени за влагане в 
строителството от действащите национални стандарти и компетентните санитарни 
органи, което е гаранция за съответствието им с установените екологични критерии.
7. При изпълнението на строителните работи на обекта ще се използват технологии и 
строителни материали, които не замърсяват околната среда.
8. Материалите, изделията и заготовките ще се доставят на обекта в максимално готов 
вид и в здрави опаковки. Ще се пренасят и подреждат до влагането им по начин, 
възпрепятстващ случайно разкъсване на амбалажа, падане, преобръщане или 
разсипване на материала.
9. След внасяне на строителни материали през входа, който е общ за работещи по 
ремонта и живущи, стълбите и стълбищните площадки ще се почистват незабавно.
10. Внасянето на материали в жилищния блок ще се извършва в количества, 
необходими за изпълнение на видовете строително -монтажни работи за кратък период 
от време за да не се отрупват стълбищните площадки с материали.
11. Средствата за транспортиране на материалите в района на обекта ще бъдат 
съобразени като големина с възможността за маневриране в района.
12. Времето за доставка на строителните материали ще се извършва във време, когато 
има най-малко движение на живущи, с цел да не затруднява живота в сградата.
13. За транспортиране вертикално на материалите ще се търси възможност за 
транспортиране с асансьор след съгласуване с представител на Възложителя, при пълно 
съобразяване с товароносимостта на асансьора. При транспортиране на строителни 
материали с асансьор, същото ще се извършва във време когато асансьорът е най- 
ненатоварен при спазване на строги хигиенни правила и моментално почистване.
14. Строителните отпадъци при ремонтните работи ще се събират своевременно в 
затваряеми контейнери и завързани полиетиленови торби, за да не запрашават околната

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

<♦ Закон за здравословни и безопасни условия на труд
❖  Наредба N 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност 

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

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

безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44/1996)
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Актовете и протоколите, които ще се съставят от строителя в зависимост от 
необходимостта, както следва:
А) Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 
разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж - съставя се от възложителя, 
проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор).
Б) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строите
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. "Откриване 
строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж. След 
съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на 
строежа. Протокола се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, в 
присъствието на Възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице 
по част "Геодезия" към лицето, упражняващостроителен надзор. На точна схема 
(окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от 
новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията 
до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, 
както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните 
нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било. В тридневен срок от съставянето на този 
документ лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след 
което строителните и монтажните работи може да започнат.
В) Заповедна книга на строежа - съставя се, попълва се и прошнурова и с 
номерираните страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, 
упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на протокол, а 
когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила 
разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал);
Заповедната книга на строежа съдържа:

• данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно здаденото 
разрешение за строеж;

• данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия 
ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, 
упражняващо технически контрол за част "Конструктивна";

• всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени 
от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 
несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на 
проектанта;
Г) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството -
съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на 
изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по 
съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен 
надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически 
контрол за част "Конструктивна" при спиране на строителството поради: искания за 
изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по 
договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки 
условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, 
строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по 
предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът ще съдържа точни данни за 
състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за 
доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които 
подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и
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надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от 
строителя на възложителя; актът съдържа:
описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните кш
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време па 
строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, пр(

документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.; 
данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при 
откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 
неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на 
искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и 
др.; доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, 
ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите 
установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;
И) Протокол за установяване годността за ползване на строежа - съставя се от 
определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със 
заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 
2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна.

С оглед на спецификата на НПЕЕМЖС, строителната документация водена по 
време на строителството, следва да бъде подписвана и от представител на 
Сдружението на Собствениците.
Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите 
ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, възложителят и СС 
съхраняват по един екземпляр. Оригиналът на протокола за откриване на строителна 
площадка и за определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно от 
администрацията, издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от 
възложителя или от лицето, упражняващо строителен надзор, като екземпляр от него се 
съхранява на строителната площадка за проверка.
Инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията 
по ЗБУТ на работещите следва да бъдат също документирани. Картотекиране и отчет 
на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на 
съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, 
строителните машини, превозните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед 
отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на 
работещите също са ангажимент на Строителя.

V.1 Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки 
на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в 
експлоатация
Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на 
строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия 
проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както.-и решения при

дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти
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v извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен 
ден е необходимо уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При 
невъзможност на фирмата да осигури на обекта на посочената в поканата дата 
проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, „М- 
СИНТЕЗ”ЕООД се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, койт* 
се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор.
СИНТЕЗ”ЕООД чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 
своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.
Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, ко 
да бъде използвана от трети лица при участие в конкурсите за изпълнение. 
„М-СИНТЕЗ”ЕООД ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 
съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба 
посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях 
лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща 
на заложените в процедурата минимални изисквания.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във 
всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 
Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по 
време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно 
изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 
строителството;
Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост 
по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

V.2 Изготвяне на екзекутивната документация
„М-СИНТЕЗ^ЕООД ще поддържа единна подложка с онлайн достъп в реално време, 
като по такъв начин ще се нанасят лесно извършените СМР и всички промени и 
корекции по части /ако е наложително/ и ще има лесен достъп до тях от всички. В хода 
на работите един път месечно ще прехвърляме цялата информация на Auto-CAD 
файлове и ще ги предаваме на Строителния надзор в две копия -  едното показващо 
свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.
При приключване на всички работи, ще представим подписани екзекутивните чертежи 
за одобрение на Строителния надзор. След одобрението им ще предадем два комплекта 
Auto-CAD файлове на CD ROM носители, и пет печатни комплекта.
Докладване на напредъка
Всеки календарен месец обединението ще предава месечен доклад по напредъка, който 
ще съдържа следната информация:

■ Процент на извършените дейности в сравнение с одобрената програма, заедно 
с описание и прогнозен процент на работите, планирани за следващия месец.

■ Списък с оборудването на Изпълнителя на строителната площадка, заедно с 
разгръщане/обхвата на работите през месеца.

■ Списък на наетите работници и служители на строителната площадка.
■ Данни за злополуки, ако има такива.

Представляващ Д ЗЗД «Саниране за Сла
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обслужване на местно ниво;
• Изменение в инвестиционните намерения;
• Съществена промяна в проекта;
• Промяна в технологията на изпълнение;
• При злополуки, аварии, бедствия и др. форсмажорни обстоятелства;
Идентификация на риска и количествен анализ на риска < г \
Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на о н е ^  

параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните 
характеристики на проекта: \

Цел;
Обхват;
Срок;
Бюджет;
Качество;
Съответствие с изискванията на Възложителя;

Процесът на оценяване на риска включва следните етапи:
• Етап 1: Класификация на дейностите -  осигуряване на входяща 

информация, определяне факторите на влияние.
• Етап 2: Идентификация на опасностите.
• Етап 3: Определяне броя на работите, изложени на съответните 

опасности.
• Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му.
• Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат -  

експертна оценка и физическа идентификация.
• Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска.

За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 
риска: вероятност (В), тежест(Т) и ниво на риска (HP):

ВЕРОЯТНОСТ на настъпване на риска (В)
Вероятност Описание на ситуацията Оценка
Невъзможна Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова 

събитие не се е сбъдвало в организацията или в 
сродни организации и се счита, че практически е 
невъзможно

0

Малко възможна Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на 
различни взаимно свързани фактори, поради 
извършване на определена дейност, която ще се 
осъществи един път в периода 1 до 6 мес.

1

Възможна Възможно е събитието да се случи при 
извършване на ежедневната трудова дейност, 
която се осъществява един път на ден.

2

Висока степен 
на възможност

Възможно е събитието да се случи във всеки един 
момент, при извършване на ежедневната дейност.

3

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА, очаквано въздействие на риска (Т)

Тежест Описание на вредата Оценка

Представляващ ДЗЗД «Саниране за ^
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Определяне на конкретно длъжностно лице за набиране, обробатване и предоставян 
информация до всички участници в инвестиционния процес.___________________
Поддържане на непрекъснат контакт между всички участници в процеса, а при забавяне 
или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат сигналазирани 
ръководителите им или компетнетни лица за преодоляване на проблема.______________
Изграждане на добри взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните 
комуникационни дружества, така и с държавните контролни органи и Възложителя.

_____ Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема_____
Своевременно се придвижват всички документи, като не се допуска генериране на 

необосновани закъснения. Ще бъде определено конкретно длъжностно лице за набиране, 
обработване и предоставяне на информация до всички участници в инвестиционния процес. 
Ще бъде поддържан непрекъснат контакт между всички участници в инвестиционния 
процес.

Още след сключване на договора ще оганизираме среща, на която да бъдат поканени 
всички участници в строителния процес, за да се установят каналите за комуникация, да се 
идентифицира наличната и необходимата информация и техническата документация по 
отношение на обекта. Такива срещи ще бъдат организирани периодично по време на 
изпълнение на договора, като на тях ще бъдат обсъждани всички налични въпроси и 
проблеми.

Ще поддържаме постоянна комуникация на експертно ниво с всички участници в 
строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, Строителния 
надзор, Сдружение на Собствениците и Проектанта. Ако бъде констатирана липса на 
необходима информация при някой от участниците в строителния процес, ние ще укажем 
съдействие и експертна помощ при набавянето на необходимата информация.

При забавяне или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат 
сигнализирани ръководителите им или компетентни лица за преодоляване на проблема. Ще 
инициираме провеждането на работна среща с участниците в проекта, на която ясно и 
обосновано ще изложим същността на съществуващия проблем и подробно ще бъдат 
анализирани възможните варианти за навременно справяне с настъпилата рискова ситуация.

Проектантският екип на партньора „М-СИНТЕЗ”ЕООД, който ще използваме е 
висококвалифициран и с богат опит, което свежда до минимум възможността за допускане 
на грешки и забавяне съгласувателния процес._________________________________________

Срок и отговорни лица /институции/
1 СО р-н „Слатина” Срок -  7 дни.

Рискова предпоставка M2: Липса на информация или недостатъчна 
информация необходима за изпълнение на проектантските задачи в рамките 
на поръчката._______________________________________________________________

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА 3ИСКА
№ Риск Вероятност Тежест

на
вредата

Оценка на 
риска 
(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Забавяне при представяне на 

задание за проектиране
1 1 1 Нищожна

2 Забавяне при представяне на 
доклад от конструктивно 
обследване

1 1 1

X -а 1

Нищожна

f-
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проектантския екип.

3 Забавяне на проекта, а оттам 
забавяне началото на 
строителните дейности 
вследствие на забавяне 
проектирането по под части

0 1 0 Ни1йрж^а

4 Забава вследствие на значими 
промени в българското 
законодателство, свързано с 
промяна на нормативите при 
проектиране и др.

0 1 0 Нищожна

5 Забавяне на проекта, а оттам и 
забавяне изпълнението на 
строително-монтажните 
дейности, вследствие недобрата 
координация между отделните 
екипи

0 2 0 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор

1 Съгласуване и одобрение на техническия проект съгласно приетите срокове
2 Навременно оформяне и подписване на съпътстващата строителния процес 

документация
3 Забава при взимането на решения от всички заинтересовани страни
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 Своевременно се придвижват всички документи
2 Организиране на регулярни срещи за обмен на информация и взимане на решения и 

изготвяне на чек листи за контрол при предоставяне на информация от всяка от 
компетентите страни.

3 Определяне на длъжностни лица при всяка от компетентните страни, пряко отговорни 
за осъществяне на бърза и точна комуникация и поддържане на непрекъснат контакт 
между всички заинтересовани страни, а при забавяне или неполучаване на информация 
от останалите участници ще бъдат сигналазирани ръководителите им или компетнетни 
лица за преодоляване на проблема

4 Поддържане на непрекъснат контакт между всички участници в процеса, а при забавяне 
или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат сигналазирани 
ръководителите им или компетнетни лица за преодоляване на проблема.

5 Гъвкавост при вземане на решения.
6 Проектантският екип е екип от висококвалифицирани специалисти с богат опит и 

възможност да се справя в трудни ситуации.
Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема

ft

/
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6 Забава причинена от недобра 

координация в технологичните 
процеси

1 1 1 нищожна

7 Забава в следствие промяна на 
техническото ръководство на 
обекта

1 1 1 нищожна

8 Забава свързана с наемането на 
неквалифицирана работна ръка

1 1 1 нищожна

9 Забавяне на срока по 
административни причини -  
забавяне на разрешителни - 
задължение на Възложителя, 
забавяне при свикване на 
приемателни комисии, забавяне 
на проектантско решение и др.

2 1 2 Незначителна

10 Забавяне на срока поради ниски 
температури при изпълнение на 
СМР

2 1 2 незначителна

11 Забавяне на срока поради 
дъждовно време

2 1 2 незначителна

12 Забавяне на срока поради 
високи атмосферни температури 
при изпълнение на СМР

2 1 2 незначителна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА Н 
Използвани входни

[А РИСКА 
данни

1 Наблюдения да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността да
3 Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството да
4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Окончателно приключване на обекта в срок
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 В случай на забава по каквито и да е причини ще се подсигурят допълнителни групи 

работници и механизация.
2 Предвижда се повечето СМР да се изпълняват от квалифицирани работници, с което се 

намалява времето по изпълнение и отстраняване на забележки до минимум.
3 „Престиж-Н.С”ЕООД, като водещ партньор в обединението, разполага с добра 

финансова история, с което се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие 
ненавременни плащания към доставчици; забавяния на плащания към работници, 
различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение.

4 В случай на забава имаме ресурси да обезпечим евентуална промяна в графика, 
изискваща включването на допълнителна механизация и работна ръка.

5 Доброто познаване на проектната и тръжната документация от нашите технически 
специалисти и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на 
риска от неподходящ избор при планиране дейностите по изграждане на обекта до 
минимум.

6 Обединението разполага с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре
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предприемем, са регулярни посещения на строителната площадка е представители на 
Строителя, Строителния надзор и Инвеститорския контрол, е цел своевременно 
отстраняване на нередовностите, ако има такива за приключване и предаване на обекта.

17 Ще се изпълнява постоянен контрол на качеството на завършените работи изискано от 
Възложителя и поетапно приемане на работата е цел минимизиране на вероятността от 
необходимост от ремонти и отстраняване на констатирани неточности, а при наличието 
на такива те да бъдат своевременно отстранени.

18 Още при подписването на договора ще бъде изготвена комуникационна стратегия е цел 
поддържане постоянни контакти е всички участници в строителния процес, 
включително е отговорните институции и е експлоатационните дружества. При тези 
контакти ще запознаваме съответните участници и отговони институции е текущите 
проблеми и напредъка по изпълнение на договора, е което изпреварващо ще получаваме 
техните становища и мнения по ключови въпроси за испълнението.

Срок и отговорни лица
1 Отговорно лице -  Технически ръководител. Срок 7 дни.

Риск №5: Промени в законодателството на Република България и/илиДш

Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятнос

т
Тежест

на
вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Промяна в законодателството на 

РБълагария
1 1 1 нищожна

2 Промяна в законодателството на 
ЕС

1 1 1 нищожна

Нови правила по „Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради“

1 1 1 нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения да
2 Анализ на възможните законадателни промени да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Необходимост от преработка на одобрения проект
2 Необходимост от създаването на допълнителни документи свързани със строителния 

процес за периода преди настъпване на промяната
3 Забава на междинни плащания поради неясноти за придружаващия комплект документи
МЕ1
ИО

РКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ 
ГРАНИЧЕНИЯТА

1 Запознаване е промените на законодателството на България и ЕС, в случай че такива 
настъпят и адекватна реакция във връзка е изпълнение на задачите по договора.

2 Преработка на всички задачи, свързани е промените, за да не се застраши изпълнението 
на проекта.

3 Компетнетни решения е оглед на бързо и ефективно прилагане на новите изисквания
Срок и отговорни лица
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ръководителите им или компетнетни лица за преодоляване на проблема.
Изграждане на добри взаимоотношения и комуникационни канали, както е местните 
комуникационни дружества, така и с държавните контролни органи и Възложителя.____

______Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема______
Липсата на съдействие и информация крие сериозни опасности за успешното 

осъществяване на дейностите по проекта. Навременното представяне на информация при 
изпълнението на задачите е идентифицирано като основна предпоставка за успешното 
изпълнение на настоящата поръчка. С особена важност е предварително да бъдат определени 
вида, структурата, съдържанието, формата, обема и периодичността на подаваната между 
заинтересованите страни информация. При неосъществяване на комуникация между някой 
от служителите на Възложителя и Изпълнителя ще бъде осъществена връзка с неговия 
ръководител и ще бъде обсъдено необходимото действие. Бързата реакция от наша страна 
при недостатъчна информация няма да генерира забава в изпълнението на изготвянето на 
проектното предложение.

Още след сключване на договора ще оганизираме среща, на която да бъдат поканени 
всички участници в строителния процес, за да се установят каналите за комуникация, да се 
идентифицира наличната и необходимата информация и техническата документация по 
отношение на обекта. Такива срещи ще бъдат организирани периодично по време на 
изпълнение на договора, като на тях ще бъдат обсъждани всички налични въпроси и 
проблеми.

Ще поддържаме постоянна комуникация на експертно ниво с всички участници в 
строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя, Строителния 
надзор, Сдружение на Собствениците и Проектанта. Ако бъде констатирана липса на 
необходима информация при някой от участниците в строителния процес, ние ще укажем 
съдействие и експертна помощ при набавянето на необходимата информация.

При забавяне или неполучаване на информация от останалите участници ще бъдат 
сигнализирани ръководителите им или компетентни лица за преодоляване на проблема. Ще 
инициираме провеждането на работна среща с участниците в проекта, на която ясно и 
обосновано ще изложим същността на съществуващия проблем и подробно ще бъдат 
анализирани възможните варианти за навременно справяне с настъпилата рискова ситуация.

При необходимост за указване на съдействие на друга страна в строителния процес, ще
осигурим експертен ресурс за бързи и своевременни действия.___________________________

__________________________Срок и отговорни лица_____________________________
1 Отговорно лице -  Технически ръководител. Срок -  3 дни.

Риск №7: Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа
КАРТА 3\А ОЦЕНКА НА РИСКА

№ Риск Вероятност Тежест
на

вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Некачествено изпълнени СМР, 
вследствие на лошо управление

2 1 2 Незначителна

2 Некачествено изпълнени СМР, 
вследствие на недобре подбрана 
или грешна технология на 
изпълнение

2 1 2 Незначителна

3 Рискове от пропуски при 2 1 2 Незначителна

'Л
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* 1 Липса на необходимата техника, 
необходима за изпълнението на 
конкретна дейност по 
изпълнението на СМР

2 1 2 Незначи¥елйц\

2 Повреда /неизправност/ на 
техниката в процеса на работа

2 1 2 Незначителна

3 Неявяване на работници на 
строителната площадка

2 1 2 Незначителна

4 Проблеми между техническия 
ръководител на обекта и 
работниците

1 1 1 Нищожна

5 Здравословни проблеми на 
членове от инженерно- 
техническия екип по проекта 
и/или на работниците

1 1 1 Нищожна

6 Забава в следствие промяна на 
техническото ръководство на 
обекта

1 1 1 Нищожна

7 Забава свързано с наемането на 
неквалифицирана работна ръка

1 1 1 Нищожна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА Н 
Използвани входш

[А РИСКА 
л дани

1 Наблюдения Да
2 Комуникация с изпълнителя на дейността Да
3 Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството Да
4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации Да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Окончателно приключване на обекта в срок
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 В случай на забава по каквито и да е причини ще се подсигурят допълнителни групи 

работници и механизация.
2 Предвижда се повечето СМР да се изпълняват от квалифицирани работници, с което се 

намалява времето по изпълнение и отстраняване на забележки до минимум.
3 „Престиж-Н.С”ЕООД, която ще извършва СМР дейностите за обекта, разполага с добра 

финансова история, с което се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие 
ненавременни плащания към доставчици; забавяния на плащания към работници, 
различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение.

4 В случай на забава имаме ресурси да обезпечим евентуална промяна в графика, 
изискваща включването на допълнителна механизация и работна ръка.

5 разполага с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени технически 
кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на проекта.

6 Фирмата гарантира, че на обекта няма да бъдат наемани хора без необходимата 
квалификация.

7 В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (пресичане на комуникации и 
др.) ние разполагаме с правоспособни лица по специалностите, които благодарение на 
опита си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с което да се
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^вързани с изпълнението на проекта.
Анализ на възможните екологични въздействия от проекта
Анализът е базиран на съществуващото състояние на компонентите и факторите на 
околната среда и тяхното евентуално развитие във връзка с изпълнението на проекта. 
Дефинирани са основните проблеми, изводи, препоръки и мерки за редуциране на 
отрицателните въздействия.
Положително въздействие
Изпълнението на мерките за енергийна ефективност неминуемо ще доведат до 
положително въздействие над околната среда с намалението на употребената енергия 
за отопление, охлаждане, осветление и др.
Откриването на временни работни места за периода на строителните работи е 
предпоставка за социално-икономическото стабилизиране на съответния район. 
Неблагоприятно въздействие
Териториите, около сградата ще бъдат засегнати предимно по време на строителството, 
поради увеличени емисии на определени вредни вещества, фини прахови частици и 
други замърсители, дължащи се на работата на използваните строителни машини. 
Мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда от 
реализацията на инвестиционната програма.
• Строителните отпадъци ще се депонират на определени с разрешителните депа.
• За зареждане с гориво - смазочните материали ще се използват най-близко 
разположените автобази.
• При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, 
която има лиценз за тяхното третиране.
• Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците се 
съгласуват с район „Слатина”.
• За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху 
населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол 
върху техническото състояние на механизацията и транспорта.
• Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото 
състояние на машините.
• За битово-фекалните води ще се използват химически тоалетни.
• За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на 
строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват 
на определените за тази цел места.
• Транспортните коли ще се покриват.
• Строителната дейност ще се ограничава в рамките на периода -от 8,00 ч. до 
19,00 ч.
• Използваните машини и агрегати ще се поддържат в добро техническо 
състояние.
• Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни 
машини.
• С оглед ограничаване на вредното въздействие от неблагоприятни климатични 
условия работниците ще се снабдяват с подходящо за сезона работно облекло.

Работниците ще се снабдяват с лични предпазни средства - каски, антифони, 
антивибрационни ръкавици, предпазни колани и др., в зависимост от спецификата на 
работа.
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През цялото време на изграждането на обекта, се следи да не се 
включително и през неработно време, през почивни и празнични дни.

образува прах,

4. МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:
4.1. Материали, които могат да бъдат рециклирани, и за които има забрана за 
изхвърляне на сметището, се събират отделно за рециклиране.
4.2. Не се разрешава изгаряне на отпадъци на обекта.
4.3. Строителни отпадъци, които не се рециклират и не са опасни, се отстраняват от 
обекта регулярно и се изхвърлят на предварително определено подходящо за целта 
депо.
4.4. Потенциално запалими материали се съхраняват отделно от горепосочените, докато 
могат да се отстранят от обекта и да се изхвърлят на подходящо място.
4.5. Масла и смазки се съхраняват в специално обозначени контейнери и се изхвърлят 
на специално предназначено за целта депо.
4.6. Отпадъците от офиса, включително хранителни отпадъци се събират ежедневно и 
се складират в затворени стоманени контейнери, за да се изхвърлят на подходящо 
сметохранилище.

5. ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВО НА ШУМ

Необходимо е да се използва модерна техника при работата, с което се 
намаляват количествата вредни вещества, изхвърляни в атмосферата.

Компоненти и 
фактори на 

околната среда
М ерки

Очакван ефект от 
прилагането на мерките

Качество на
атмосферния
въздух

Ограничаване на емисиите от прах 
и вредни вещества изпускани във 
въздуха по време на строителните 
работи и процеси.

Опазване чистотата на 
атмосферния въздух.

Управление на 
отпадъците

1. Събиране, съхраняване и 
обезвреждане по подходящ начин 
на всички генерирани при 
строителните работи отпадъци.

2 . Подходящо съхраняване на 
опасните отпадъци и предаване за 
обезвреждане на лицензирани 
фирми.

3. Извозване на битовите отпадъци 
до регламентирано депо.

Екологосъобразно управление 
на отпадъците, генерирани по 
време на строителството на 
отделните обекти.

Опазване на чистотата на 
околната среда, на почвите, 
въздуха, водите и 
растителността в съседство на 
строителните площадки, 
Опазване на пътищата и 
крайпътните пространства от
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4. Подходящ режим на извозване 
на различните видове отпадъци.

замърсяване.

Спазване на изискванията на 
националното законодателство.

Физични фактори 1. Регулиране на графика на 
изпълнение на строително- 
монтажни работи и трафика на 
строителна техника в съответствие 
е изискванията за намаляване на 
шума в съседните территории.

2. Спазване на изискванията за 
хигиена на труда.

3 . Подготовка и организация на 
строителните площадки в 
съответствие е изготвените да 
целта проекти.

Редуциране на шумовото 
натоварване в съседните зони 
на строителните обекти.

Опазване здравето на 
работещите на обектите.

Намаляване на риска и 
ограничаване на вредни 
въздействия върху околната 
среда и здравето на хората, 
живеещи в сградата.

Здравно-хигиенни
условия

1. Осигуряване на работно 
облекло, лични предпазни 
средства, разработване на 
инструкции за работа по време на 
строителството, поставяне на 
предупредителни табели и др.

2. Охрана на строителния обект за 
ограничаване на достъпа до 
територията.

Осигуряване на безопасни 
условия на труд при 
извършване на строителните 
работи.

Намаляване риска от аварии и 
инциденти на обекта.
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• Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляване на физическото 
натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания ) се въвеждат 
режимите на труд и почивка по време на работа.
• По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се 
изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Изпълнителят ще вземе всички необходими мерки, за да опази околната среда ка 
самата площадка и извън нея и ще ограничи щетите и неудобствата за хора в сг :
на замърсяване, шум и други последици от строителните работи. v

При строителни дейности съществува голям риск от замърсяване на околната среда. 
Чрез настоящия план се цели да се ограничи до приемливи граници въздействието 
върху околната среда на дейностите, които се извършват при изграждането на обекта.

Настоящия план представя съвкупността от мерки, които трябва да се предприемат за 
опазване на околната среда в целия процес на изграждане на обекта.
3. Управление на отпадъците
Отпадъците се събират в контейнери, които се изпразват по предварително уточнен 
график. Прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по начин, 
който предпазва от замърсяване на околната среда. След завършване на 
строителството, околните повърхности се оставят чисти и с първоначалната си 
растителност. Всички следи от временни постройки и дейности се заличават при 
напускане на обекта.
3.1. Твърди отпадъци
Всички отпадъци се транспортират извън обекта и се изхвърлят, като се спазват всички 
местни и национални разпоредби и закони. Твърдите отпадъци от строителството се 
депонират на предварително съгласувано с Възложителя място. Друг вид отпадъци -  
битови отпадъци се съхраняват в контейнери и се извозват от специализираните 
органи, е които Изпълнителят ще сключи договор. Евентуалните отпадъци от 
полиетилен висока плътност / от тръбите за питейна вода / и полипропилен / от тръбите 
за канализационния колектор / се съхраняват в разделни контейнери и се извозват на 
определените от Възложителя места.
3.2. Санитарни отпадъци
Ако обектът е разположен в местност, където събирането на отпадъци се осъществява 
според определено разписание, отпадъците се поставят в подходящ контейнер, който се 
събира от съответните местни служби. На места, където няма организирано събиране 
на отпадъците, санитарните отпадъци се извозват до подходящо за целта депо.
3.3. Химични отпадъци
Химическите отпадъци се складират в корозионно-устойчиви контейнери, които се 
изнасят от обекта и се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е 
необходимо по-често. Отстраняването на химически отпадъци се извършва според 
стандартните установени процедури. Зареждането с гориво и смазването на 
оборудването и транспортните средства се извършва по начин, който позволява 
максимална защита от разливане и изпаряване. Смазочните материали се изхвърлят на 
подходящо за целта депо. При разлив на гориво или опасни материали, в особено 
големи размери, незабавно се уведомяват съответните държавни власти.
3.4. Контрол на праха

План за опазване на околната среда 
1. Цел

2. Обхват
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ограничи риска от забавяне на графика до минимум. ^
8 Непосредствено след получаване на решението на Възложителя за избора на' 

Изпълнител, ще бъдат мобилизирани екипите на обединението за изпълнение на 
поръчката

9 Доброто познаване на проектната и тръжната документация от нашите технически 
специалисти и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на 
риска от неподходящ избор при планиране дейностите по изграждане на обекта до 
минимум. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени 
технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на 
проекта. При необходимост ще направим промяна на линейния календарен план и 
мобилизиране на допълнителни трудови, технически и финансови ресурси с цел 
изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковте определени като 
крайни.

10 На обекта ще се използва техника, която преминала технически преглед и контрол 
непосредствено преди доставката на обекта. На обекта ще се поддържат достатъчен 
брой резервни части с цел своевременно отстрняване на по-малки аварии. На обекта ще 
се поддържа допълнителна межанизация.

11 Оптимизиране на ресурсите - Ръководството на обекта може да вземе решение за 
допълнително ресурсно обезпечаване на обекта. Фирмата, изпълняваща СМР 
дейностите, разполага със сравнително нова и високопроизводителна техника и с 
високо квалифициран персонал, които са в състояние да извършват качествено и срочно 
голям обхват от специализирани дейности.

Срок и отговорни лица
1 Отговорно лице -  Технически ръководител. Срок -  1 ден

VII. Опазване на околната среда
Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на 
това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и 
намали негативните въздействия на строителните работи. Следващият списък 
предоставя “План за Управление Опазването на околната среда”, който дава препоръки 
и изисквания, които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се намалят 
щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда. 
Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на строителната 
площадка, да се намали праха, боклуците.
Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на 
материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните 
дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици 
в района на обекта. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и 
маршрутите, използвани от превозните средства.
Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването. 
Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на 
работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини 
и защитно облекло.
Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на 
антифони е задължителна за работниците.
Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място. 
Мероприятията за опазване на околната среда включват подходящи мерки, които ще 
помогнат за намаляване на отрицателните въздействия, произтичащи от дейностите

tПредставляващ ДЗЗД «Саниране за Слати 
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планиране на дейностите
4 Нарушаване на функционалните 

връзки, комуникации и 
отговорности в системата за 
управление на качеството______

ЦезначиТедна-

Пропуски в съответствието 
между отделните проекти

1 Незначителна

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Използвани входни дани

1 Наблюдения Да
2 Комуникация е изпълнителя на дейността Да
3 Изисквания на нормативни документи -  изп. Съгл. Законодателството Да
4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации Да

Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Незадоволително качество на крайния продукт вследствие на недобре избрана 

технология на изпълнение или контрол по време на изпълнението
2 Забавяния на строителството поради неточности в проектирането
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ

1 Въведена и реално функционираща система за качество ISO 9001:2015.
2 Стриктно ще се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на 

българските стандарти за качество.
3 Всички връзки между отделните звена в ръководенето на строителния процес ще са 

подсигурени от дублиращи и контролиращи звена, архивиране, работа със записи и 
отговорници по звена.

4 Работниците и служителите на обединението задължително са квалифицирани да 
изпълняват съответния вид СМР, имат нужните документи/паспорти/ 
сертификати/дипломи, които се изискват от техническия контрол на проекта. Стриктно 
ще се спазва йерархичната структура на обекта и изпълнението на всеки един вид СМР 
ще се проверява преди да бъде приет и предаден готовия продукт на Възложителя.

5 Контролни звена проверяващи изготвените програми, предвидените срокове, 
необходимите доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс.

6 Цялата комуникация между Възложителя и Изпълнителя ще се води в писмена форма, 
която се архивира съгласно системата за управление на качеството.

7 Отговорници по приемане и отчитане на работите.
8 Стриктно прилагане на системата за ръководене на документи и тяхното значение за 

процесса
9 Стриктно прилагане на системата за архивиране на документи

Срок и отговорни лица
1 Отговорно лице -  Технически ръководител. Срок -  10 дни.

Риск №8: Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки 
ресурси_______________________________________________________________

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Рискове свързани със строителството

№ Риск Вероятност Тежест Оценка Ниво / степен
на на риска на риска

вредата (HP)

Представляващ Д ЗЗД «Саниране за Сла\
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Риск №6: Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от странаДа^ 
други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност Тежест

на
вредата

Оценка на
риска
(HP)

Ниво / 
степен на 
риска

1 Забавяне при съгласуване и 
одобрение на техническия проект

1 1 1 Нищожна

2 Забавяне на разрешение за 
присъединяване към мрежата на 
елекро-разпределително 
дружество с цел осигуряване на 
електро захранване на обекта

1 1 1 Нищожна

3 Забавяне на издаване от 
държавните контролни органи на 
съответните разрешителни

1 1 1 Нищожна

4 Забавяне на процесите по 
въвеждане на обекта в 
експлоатация

1 1 1 Нищожна

5 Липса на съдействие или 
информация от страна на други 
участници в строителния процес

1 1 1 Нищожна

6 Недостатъчно съдействие или 
информация от страна на други 
участници в строителния процес

1 1 1 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

1
3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 

предоставен на всички заинтересовани страни
да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Съгласуване и одобряване на техническия проект ,
2 Забава и недостатъчно изходни данни за проектирането, които следва да бъдат 

представени от Възложителя ,
3 Забава при обработката на предоставени за одобрение от Възложителя документи
МЕ
ИО

РКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ 
ГРАНИЧЕНИЯТА

1 Своевременно се придвижват всички документи
2 Определяне на конкретно длъжностно лице за набиране, обробатване и предоставяне на 

информация до всички участници в инвестиционния процес.
3 Поддържане на непрекъснат контакт между всички участници в процеса, а при забавяне 

или неполучаване на информация от останалите участници ще §т»$ат̂ $?1тцщазирани
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подготвени технически кадри, които в случай на необходимост да се включат 1в 
изпълнението на проекта. \

1 ДЗЗД „Саниране за Слатина” гарантира, че на обекта няма да бъдат наемани хоЪа^бе  ̂
необходимата квалификация.

8 В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (пресичане на комуникагрштй 
др.) ние разполагаме е правоспособни лица по специалностите, които благодарение н(н 
опита си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с което да се 
ограничи риска от забавяне на графика до минимум.

9 Обезопасяване на материали и оборудване срещу повреда от силните пориви на вятъра
10 Непосредствено след получаване на решението на Възложителя за избор на Изпълнител 

ще бъдат мобилизирани екипите на обединението за изпълнение на поръчката.
11 Доброто познаване на проектната и тръжната документация от нашите технически 

специалисти и опитът с изграждането на подобни обекти спомага за намаляването на 
риска от неподходящ избор при планиране дейностите по изграждане на обекта до 
минимум. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени 
технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на 
проекта. При необходимост ще направим промяна на линейния календарен план и 
мобилизиране на допълнителни трудови, технически и финансови ресурси с цел 
изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковте определени като 
крайни.

12 Планиране - При възникването на риска ще се изготвят Междинни работни 
програми, които ще съдържат план за работа за междинните етапи от изпълнението на 
строителството по видове дейности и/или подобекти, които ще визуализират 
наваксването на изоставането с обосновка за ресурсно и техническо обезпечение, както 
и спазване на технологичната последователност на СМР. Междинните програми ще 
обхващат седмичен и/или месечен период и ще бъдат предоставяни за одобрение от 
Възложителя, Надзора и Сдружение на Собствениците на ежеседмичните/месечните 
срещи.

13 Основната мярка за недопускане на риска е отчитането на прогреса на изпълнените 
СМР, съгласно работната програма. Методологията на отчитане на прогреса ще бъде 
базирана на контрола на изпълнението на видовете дейности и анализа на резултата 
съобразно предоставените и одобрени Работна програма и междинни програми. За 
целта ще се изготвят отчети за прогреса, които ще бъдат предоставяни на Възложителя 
и Надзора за сведение и одобрение. Контролът на планирането ще се осъществява от 
Ръководителя на екипа и от другите опитни квалифицирани кадри. При изготвянето на 
работните програми ще се взимат предвид изискванията, методологиите и уменията на 
специализирани доставчици,производители, на действащите нормативи и стандарти и 
на добрата строителна практика

14 На обекта ще се използва техника, която преминала технически преглед и контрол 
непосредствено преди доставката на обекта. На обекта ще се поддържат достатъчен 
брой резервни части с цел своевременно отстрняване на по-малки аварии.

15 Оптимизиране на ресурсите - Съгласно контрола на прогреса на работите и на базата на 
направен анализ на причините за евентуални закъснения Ръководството на обекта може 
да вземе решение за допълнително ресурсно обезпечаване на обекта. „Престиж- 
Н.С”ЕООД, партньор в ДЗЗД „Саниране за Слатина”, разполага със сравнително нова и 
високопроизводителна техника и с високо квалифициран персонал, които са в състояние 
да извършват качествено и срочно голям обхват от специализирани дейности.

16 Строителят може пряко да управлява този риск, като действията, които можем да
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Липсата на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна инфор^йпйнъ.. 
относно рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подценяване на 
ролята и значението на различните заинтересовани страни. Определянето на основните цели 
на проекта е ключът за добрата му реализация. За да се осигури постигане целите на проекта, 
Изпълнителя ще включи всички заинтересовани страни, свързани с проекта от самото 
начало, приобщавайки ги към процеса за вземане на решения и съобразявайки се с техните 
становища. При стартиране на работата по настоящата обществена поръчка, ще настояваме 
Консултанта да представи на всички участници, ангажирани с изпълнението на проекта 
/Строител, Строителен надзор, Сдружение на Собствениците, Инвеститорски контрол, 
Възложител/ задължителните изисквания на програмата за отчитане дейностите по проекта, 
като ще настояваме да представи на всички страни разработени индикатори за качество и 
обезпеченост на дейностите по проекта, както и приемане на общи принципни правила за 
комуникативност, своевременна информираност за евентуални рискове, както и за напредъка 
на дейностите по изпълнение на проекта.

Организиране на регулярни срещи за обмен на информация и взимане на решения и 
изготвяне на чек листи за контрол при предоставяне на информация от всяка от 
компетентните страни.

Определяне на длъжностни лица при всяка от компетентните страни, пряко отговорни за 
осъществяване на бърза и точна комуникация и поддържане на непрекъснат контакт между 
всички заинтересовани страни, а при забавяне или неполучаване на информация от 
останалите участници ще бъдат сигнализирани ръководителите им или компетентни лица за 
преодоляване на проблема.

Не на последно място за недопускане настъпване на тази рискова ситуация е и
гъвкавостта при вземане на решения._________________________________________________
___ i___________________________ Срок и отговорни лица____________________________

1 Отговорно лице -  Технически ръководител. Срок -  3 дни.________________________

Риск №4: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по 
изпълнение на СМР

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
Рискове свързани със строителството

№ Риск Вероятност Тежест
на

вредата

Оценка 
на риска 

(HP)

Ниво / степен 
на риска

1 Забавяне вследствие забавяне на 
доставки на материали

2 1 2 Незначителна

2 Забавяне вследствие на 
инцидент при трудова 
злополука

2 1 2 Незначителна

3 Забавяне, причинено от промяна 
в проекта

1 1 1 нищожна

4 Забавяне, причинено от промяна 
в инвестиционните намерения

1 1 1 нищожна

5 Забава, причинена от забавяне 
на финансиране по проекта

2 1 2 Незначителна

Представляващ ДЗЗД «Саниране за СлсЬ^н^»
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3 Забавяне поради грешки в 
изходните дани за обекта

1 1 1 Нищожна

4 Забавяне на издаването на 
становища и данни от 
съответните експлоатационни 
дружества за свързване на 
вътрешните мрежи и 
инсталациите на обекта с мрежите 
на техническата инфраструктура.

1 1 1 Нищожнаt.

(

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Изготвяне на отделните проектни части в приетите срокове
Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска/проблема
1 Голяма част от необходимата изходна информация за проектантската задача е изготвена 

и приложена към тръжната документацията на настоящата обществена поръчка
2 Обединението разполага с екип от опитни професионалисти, които при констатиране на 

липса на изходни данни относно състоянието на сградата, могат в кратки срокове и 
качествено да определят необходимите параметри чрез изпитвания на място.

3 Опитен проектантски екип, способен да взима гъвкави решения.
Срок и отговорни лица

1. Отговорно лице -  Ръководителя на проектантския екип. Срок -  2 дни.

Риск №3: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително- 
монтажните работи

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност Тежест на 

вредата
Оценка 

на риска 
(HP)

Ниво / 
степен на 

риска
1 Забава при издаване на Протокол 

за предаване и приемане на 
одобрения проект и влязлото в 
сила разрешение за строеж за 
изпълнение на конкретния обект. 
Съставя се от Възложителя, 
проектанта, строителя и 
консултанта (строителен надзор).

1 1 1 нищожна

2 Проблеми със собствениците на 
имоти /апартаменти/, свързани с 
проектните решения на

3 2 HP >4 значима
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Малка Незначителна, без последици 1
Средна Умерена -  има последици във времето 2
Средно висока Сериозна -  налага се да се вземат спешни мерки 3
Висока Опасна 4
Фатална Катастрофална 5

HP -  Ниво на Риска, стойност на въздействие НР=В*Т

Резултат Оценка
НР= 1 нищожна
HP = 2 незначителна
НР = 3 средна
HP >4 значима

Риск №1: Забава при съгласуване на инвестиционния проект и издаване на 
разрешение за строеж.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
№ Риск Вероятност Тежест

на
вредата

Оценка на
риска
(HP)

Ниво / 
степен на 
риска

1 Забавяне при съгласуване поради 
допуснати грешки от страна на 
проектантския екип

1 1 1 Нищожна

4 Забава от страна на общинска 
администрация -  СО р-н 
„Слатина”

1 1 1 Нищожна

5 Липса на съдействие от страна на 
живущите в блока, предмет на 
обновяване

1 1 1 Нищожна

6 Бюрократични процедури от 
страна на съгласувателните 
дружества

1 1 1 Нищожна

Използвани входни данни
1 Наблюдения и Комуникация със заинтересованите страни да
2 Осъществяване на ефективно и безпроблемни сътрудничество между 

всички заинтересовани страни
да

3 Осигуряване и спазване на план - график за изпълнението на проекта, 
предоставен на всички заинтересовани страни

да

4 Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации да
Основни дейности, които биха били засегнати от рисковия фактор
1 Съгласуване и одобряване на техническия проект
3 Забава при обработката на предоставени за одобрение от Възложителя документи
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ/ПРОБЛЕМИТЕ 
И ОГРАНИЧЕНИЯТА
1 Своевременно се придвижват всички документи 1 . i

1'\ \
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■ Обобщение на извършените дейности през съответния месец, 
описание на трудности и проблеми, възникнали тогава.

■ Ситуация по отношение на плащанията, заедно с датите, 
Сертификатите за плащания са предадени на Изпълнителя.

■ Описание на някакви искове, предявени от Изпълнителя.
■ Снимков материал на напредъка, когато е възможно.

заедно с 

на които

V.3 Етап „Заключителен”
Дейност 1 -  Демонтажни работи, демобилизация.
След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителя своевременно 
ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и 
битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
разчисти.

Дейност 2 -  Издаване на разрешение за ползване
Обектът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 
и чл.178 от ЗУТ. Възложителя ще изготви заповед за назначаване на Държавна 
приемателна комисия, която ще извърши проверка за приемане и въвеждане на обекта в 
експлоатация. Екипът на Изпълнителя ще окаже пълно съдействие на Строителния 
надзор и Възложителя при организирането на всички мероприятия свързани с 
финализирането на проекта.

VI. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Идентификация на възможните рискове в следните аспекти:
- Степен на въздействие (стойност на риска) върху изпълнението при 
възникването на риска;
- Дейности, които биха били засегнати при настъпването на определения фактор;
- Мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на риска;
Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните 
рискове по проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да 
повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена 
стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения финансов модел. Степента на 
риска се проявява както в заплахата за реализация на проекта, така и във възможността 
за нейното подобряване.
Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на 
вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална 
степен вероятността за отрицателно.
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да 
не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с 
инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, 
надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.) Управлението на риска 
е систематичен процес на идентифициране, анализиране и предприемане на мерки по 
отношение на риска.
Оценката на риска се преразглежда, когато настъпят промени, които могат да окажат 
влияние върху риска:

• Настъпили промени в нормативната уредба на страната;
• Икономическата ситуация в страната;
• Фактори, свързани с екологията, културата, историята;
• Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното
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възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите. 
Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния 
проект.
Съгласно условията, посочени в договора и в съответствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, Изпълнителят и по-специално парти 
обединението -  „М-СИНТЕЗ”ЕООД на настоящата поръчка, ще изпълнява сл<

• Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройс 
територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

• Участва при съставянето на всички изискващи се актове и протоколи по време 
на строителството;

• По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството;

• Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените 
инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост 
трябва да спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

• Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 
изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за 
изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора;

• Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните 
материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със 
спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN;

• Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и 
необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на 
строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;

• Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да 
съгласува с него предварително всички решения и действия;

• Съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за 
извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;

• Извършва експертни дейности и консултации;
• При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа;
• Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в 

експлоатация;
• Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, 

възникнали в процеса на изграждане на обекта;
• Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, 

допустими по Закона за устройство на територията.
„М-СИНТЕЗ”ЕООД се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след 
получаване на писмена покана от Възложителя.
За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.
При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена 
покана изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя /,,М- 
СИНТЕЗ”ЕООД / в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за

дейности и задължения, а именно:

К
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пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите 
допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за 
необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставкатйх на 
машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на  ̂
строителството;
Д) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните 
работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия% 
ред и предвидените в т. 10 други случаи - съставя се от възложителя, строителя, 
проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо 
строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните 
части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след 
отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на 
този акт могат да се изпълняват СМР;
Е) Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 
подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на 
проекта - съставя се от строителя и технически правоспособните физическилица по 
съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за 
всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на 
закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при 
закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя 
се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа 
или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за 
експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се 
приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;
Ж) Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др.
- съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните 
части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на 
причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване 
на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им; проектанта- 
конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част 
"Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за 
съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна 
документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за 
изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на 
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., 
доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към 
строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и 
контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на 
недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение заприемане на 
строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
3) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 
от него) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по 
всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от 
технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор 
по съответните части, или от техническия ръководител за строежите; този акт е 
основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен
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*** Наредба N 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охраната на 
труда и противопожарната охрана (ДВ,бр.51/1982)

*♦* Наредба N 7 за вредните и тежките работи,забранени за извършваният жени 
(ДВ.бр.58/1993)

*♦* Наредба N 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства 
(ДВ,бр.66/1993)

♦♦♦ Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищат^ 
(ДВ,бр.25/1996;попр.,бр.72/1996)

*♦* Правилник по безопасността на труда при товаро-разтоварителни работи
*♦* Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите 

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

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

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

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

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

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

'Л

V. ИЗГОТВЯНЕ И ВОДЕНЕ НА СЪПЪТСТВАЩАТА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Изпълнителят носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнотата и 
правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, 
изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията 
към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.
Освен това се ангажираме да съставяме всички документи към Наредба №3/31.07.2003 
г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, 
физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", 
технически ръководител, представител на СС както и определените с тази наредба 
лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, 
огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите 
по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.
Актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, 
определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички 
обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 
площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 
съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни 
и монтажни работи и други, ще се документират от представителите на страните по 
сключеният договор, включително и с представители на СС.
Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване 
на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са 
обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.

V\
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среда.
15. Площите в обхвата на строителната площадка ще се опазват и почистват по време 
на строителна дейност, доставката на материалите или изнасяне на отпадъците.
16. След приключване на всяка работна смяна строителната площадка и прилежащите
площи задължително ще се почистват от отпадъчни и остатъчни материали, 
инструменти и др. \ Л х
17. Вертикалният транспорт на отпадъците при възможност ще се извършвгКс4 
предназнчени за целта улеи, обезопасени против прах.
18. При транспортиране на материалите и отпадъците, товарите на автомобилите пщ^е' 
укрепват добре, за да не стане злополука или да се нанесе щета.
19. При превоза на материали до обекта и на отпадъци до сметището няма да се 
допуска замърсяване на площадките, тротоарите, зелените площи, уличната настилка и 
пътната мрежа в района или в околните улици.
20. Няма да се допуска замърсяване на околното пространство с производствени и 
битови отпадъци от работещите на обекта.
21. В случай, че настъпи неволно или неизбежно унищожаване на зелени площи, 
настилки и др., при допуснати повреди върху елементите на околната среда или други 
нарушения, ще се вземат мерки за незабавно възстановяване на щетите и елиминиране 
на вредните фактори.
22. Няма да се допуска поставяне на материали или отпадъци по пътищата за евакуация 
в жилищния блок.
25. Пожароопасните и взривоопасните места на строителната площадка ще се 
картотекират и означат със знаци и сигнали по Наредба № 4 за знаците и сигналите по 
БТПО.
26. След съгласуване с органите на районната служба пожарната безопасност и защита 
на населението (PC ПБЗН) -  град София и националният номер за спешна помощ 112, 
ще се определят местата в сградата и на територията на строителната площадка, където 
могат да се извършват огневи работи при необходимост. Огневите работи ще се 
изпълняват съгласно Наредба №15 за пожарната безопасност при извършване на огневи 
работи, като строго ще се спазват изискванията за опазване на околната среда и ще се 
предприемат мерки за недопускане отделянето на миризми.
27. При работа със смоли, химикали, бои и други избухливи или леснозапалими 
материали и смеси ще се спазват строго ППСТН и указанията на производителя, като 
при извършване на тези дейности ще се уведомя Възложителя своевременно и в района 
няма да се допускат лица, професионално незаети с ремонтните работи на жилищния 
блок. Ще се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване на въздуха в части 
на сградата, където не се извършват такива работи чрез подходящи прегради.
28. На строителната площадка ще се осигурят подръчни противопожарни уреди и 
съоръжения, съгласно изискванията на Приложение №2 на ППСТН:
- Прахов пожарогасител - 6 кг
- Кофпомпа за вода
- Сандъци с пясък - 0,5 m3
- Кофи
- Лопати
Ще се спазва изпълнението и на следните правила:
Подръчните противопожарни уреди и съоръжения ще са боядисани в сигнален цвят - 
червен, и ще се съхраняват на отделни оградени места и ще са обявени и достъпни на 
целия персонал.
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• Проверка за наличие на пукнатини, издувания, подкожушвания, груби 
грапавини и неизмазани части. Гореизброените недостатъци няма да се допускат.

• Измазаните повърхности дали ще са с еднакъв цвят
• Отклонение на повърхността на облицовките по вертикала \
• Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените А

проекта.
• Материалите, използвани за облицовките ще отговарят на изискванията4

проекта съответните БДС или ОН. гч\
• Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а прн ^ 

естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделни^ 
плоскости, съгласно еталона.

• Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и да 
отговарят на проекта.

• Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на 
конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.

• Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, 
избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

• При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез 
прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. При приемане на 
облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения 
за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните 
материали, марката на разтворите и др.

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

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ В БЛ.63, РАЙОН 
„СЛАТИНА” И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ЗА ЖИВУЩИТЕ И 
РАБОТЕЩИТЕ

Работите по саниране на жилищен блок 63, в ж.к. „Христо Смирненски”, район 
„Слатина в гр.София, предмет на настоящата поръчка ще бъдат извършвани в 
условията на обитаема жилищна сграда. Ръководният екип на ДЗЗД „Саниране за 
Слатина” предвижда мерки за намаляване затрудненията на живущите, както и за 
намаляване на опасностите за живущи и работещи, които задължително ще бъдат 
изпълнявани при извършване на строително-монтажните работи.
През цялото време на ремонтните работи няма да има ограничения на физическия 
достъп до жилищата.
Жилищният блок е разположен в центъра на града, като нормативно допустимите 
еквивалентни нива на шум през различните периоди на денонощието са както следва:
- ден - 55 dBA;
- вечер - 50 dBA;
- нощ - 45 dBA.
Нивото на шум на строителната площадка и дискомфорта, създаван в устройствени 
зони с нормиран шумов режим, зависят от звуковата мощност на работещите на 
открито строителни машини и от режима на работа.

Представляващ ДЗЗД «Саниране за С4а, 
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-  съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с 
одобрените строителни книжа и КСС;

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

-съответствие с представените от Изпълнителя и приетите от Възложигеля^като 
неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще; 
включват:

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

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

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

-проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 
Контрол при изпълнението на топлоизолационните работи
На контрол на качеството и приемане подлежат следните етапи на топлоизолациите:

• Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на 
топлоизолационните плочи.

• Броя и вида на положените дюбели.
• Стъклофибърната мрежа - не се допуска опъване на армировъчна мрежа в 

отклонение от предписаното в проекта
• Защитния слой шпакловка
• Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове 

строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:

• Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, 
съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила.

• Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от 
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

• Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид 
работи.

• Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, 
комини,
улами идр.)

• Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и 
защитното покритие от проектните решения

• Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна 
конструкция.

• Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната 
конструкция.
Няма да се допускат:

• провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция
• изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта

• к-сТ\
Представляващ ДЗЗД «Саниране за СтДДццл»
«Престиж-Н.С»ЕООД-  Управител



Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще 
бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с 
наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.
Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на 
въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.
Всички материали ще са нови, неизползвани, от най-добро качество и тип, така 
получи най-добро качество на завършения обект. Всички материали ще са без деф^
В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовб1 
дефиниране и вида на финишните материали и фитинги, трябва да се търси одоб 
на Проектанта.
Изпълнителят ще осигурява достъп до обекта за представители на Възложителя за 
проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.
Изпълнителят е отговорен за доставката на необходимото количество и качество на 
материалите. Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с 
доставка и монтаж, ще се складират на подходящи за целите места като се запазва 
тяхната цялост.
Транспортът ще се извършва с подходящи транспортни средства и в съответствие с 
нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от 
транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер със 
специализирано приспособление за товаро-разтоварна дейност.
Изпълнителят ще опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни 
средства.
Складирането ще става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри 
камъни. Възможно е натруване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва 
влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за 
дълго време, ще бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя ще ги съхранява по 
предписание на производителя.
Изпълнителят ще положи усилия, да сведе до минимум продължителността на 
складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така 
че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят няма да съхранява на 
площадката ненужни материали.
Изпълнителят ще организира подреждането на материалите, че да не могат да 
застрашат безопасността на хората. Изпълнителят ще постави и спазва обозначителни 
табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/. 
Изпълнителят ще получи от производителя детайлна иформация относно метода на 
съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези 
изисквания.
Организация на доставките на материали
Водещият партньор в ДЗЗД „Саниране за Слатина” - „Престиж-Н.С” ЕООД е внедрила 
системата за контрол на качеството ISO 9001:2015, което ни позволява да планираме 
материалните си запаси, на базата на разходни норми, рецепти (технологии) за 
производство.
Материалите за обекта ще се доставят в склада на фирмата извън обекта, а ще се 
доставят на обекта необходимите ежедневни количества.
Системата позволява на ръководния ни състав да води отчетност по складове и 
доставчици.
За доставките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях.
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за реализацията на проекта от гледна точка изпълнение предмета на Договора, 
управление на всички процеси в строителството, разходи, срокове, управление на 
качеството на строежа, спазване на технологичната последователност, залегнала в 
проекта. Пряко следи и отговаря за създаването на безопасни условия на работа и 
тяхното спазване.
Предлаганиящ организационен модел който предлагаме, ще приложи при реализиране 
предмета на поръчката се основава на последователност от мероприятия, имащи за цел 
осигуряване на изпълнението на мерките за енергийна ефективност и постигане на 
заложените резултати чрез използване на ефективна организация на контрол върху 
цялостната дейност - от проектиране, избор, доставка и влагане на строителни 
материали, както и по време на строителния процес. С
Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката се изфадява 
чрез системите :

• Контрол на качеството на влаганите материали
• Осигуряване на качеството
• Управление на качеството 

Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от 
планирани и системни дейности, гарантиращи, че изпълнените СМР ще изпълнят 
изискванията за качество.
Контролът на качеството представлява система от оперативни методи и дейности с 
цел осигуряване качеството на изпълняваните СМР.
Критични моменти за качественото изпълнение на поръчката могат да възникнат, 
когато е занижен контрола върху всяка дейност от процеса на проектиране до 
реализация на проекта, което ДЗЗД „Саниране за Слатина”, като евентуален 
изпълнител на поръчката няма да допусне.
Водещият партньор -  „Престиж-Н.С”ЕООД притежава внедрени системи в областта на 
строителството по следните стандарти:

• ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството;
• ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда
• Качеството на строителната дейност, може да се гарантира чрез няколко

аспекта:
• Контрол на качеството на влаганите материали;
• Контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности, съблюдавайки 

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

• Съблюдаване за спазването на системите за управление на качеството / EN ISO 
9001:2015/; системи за управление на околната среда /ISO 14001:2015/, системи

за управление на здравето и безопасността при работа /ISO 18001:2007/;
• Контрол от страна на Възложителя, Сдружението на собствениците, авторския 

надзор и строителния надзор по изпълнението на проекта.
Контрол на влаганите материали
Качеството на влаганите материали ще се доказва е декларация за съответствието на 
строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител 
(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти).
Всички материали, стоки и изработки, които ще се влагат в изпълнението на тази 
поръчка, ще са нови и ще са снабдени с надлежна документация за произход и 
качество, вкл. за изпитване за съответствие с приложимите изисквания. За качеството
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Дейност Отговорник
сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи 
и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно 
изискванията на договора

Специалист ПТО

\
Предложение за одобрение от Строителен надзор на 
лаборатории за изпитвания

Технически Ч. \ 
ръководители, 
Специалист ПТ<^

Посещение на производствените бази на производителите за 
запознаване на Инженера с технологията на производство и 
мерките за осигуряване на качество на производителите

Ръководител проект

Подписване на договори с производители и доставчици и 
изготвяне на график за доставка на материали 
(непосредствено след одобрението им от Инженера)

Специалист ПТО

Представяне на списък на всички разрешителни, необходими 
за започването и завършването на СМР Ръководител проект

Уточняване с Възложителя на местата за депониране на стр. 
отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването 
им

Технически
ръководител

Оглед на трасетата по улици или участъци съвместно с 
представители на общината и съставяне на протоколи, 
придружени със снимки за състоянието на настилките или 
тревните площи преди започване на строителството

Ръководител проект,
Технически
ръководител

Среща с експлоатационните предприятия и запознаване със 
съществуващите съръжения и проводи на техническата 
инфраструктура в района на извършване на строително- 
монтажните работи (отразени в публично достъпни архиви 
или са посочени в предадените от Възложителя документи и 
допълнително изградени такива, които все още не са 
отразени.

Ръководител проект,
Технически
ръководител

Уточняване на начина на комуникация с експлоатационните 
предприятия в случай на евентуални аварии Ръководител проект

Среща с представители на КАТ и РСПАБ за уточняване на 
техните изисквания, начина на постоянна комуникация и 
начина на комуникация при извънредни ситуации

Технически
ръководител

Получаване на указание от Строителен надзор на „дата за 
започване", подписване на Протокол образец 2а

Ръководител проект

Почистване на строителната площадка от храсти и саморасла 
растителност в участъците, където това е необходимо

Технически
ръководител

Участие в срещи, организирани от Строителен надзор - 
предхождащи строителството, за напредъка на работите

Ръководител проект

Участие в мероприятия, свързани с Мерки за публичност и Ръководител проект

\

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сщу^пф 
«Престиж-Н.С»ЕООД -  Управител .

О:
•ОЛ

о <\



Предлаганата организационна схема показва взаимовръзката на участниците в 
изпълнението на поръчката по енергийна ефективност и създава предпоставки за:
• Ефективна връзка между отделните звена на Изпълнителя, участващи в строителния 
процес и ръководството.
Разпределение на задачите и отговориистите между членовете на екипа

Дейност Отговорник
Представяне на Гаранцията за изпълнение на Възложителя 
при подписване на Договорното споразумение Финансист!^. ■! 

______ _____________

Ко,Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сл'атй
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на някои видове работи поради несвоевременно подготвен работен фронт, до престой 
на определени екипи (звена и бригади).
За изпълнение на РСМР, предмет на настоящата поръчка, са необходими следните 
квалицирани работници по специализирани екипи:
• Работници за монтаж на дограма
• Работници топлоизолация по фасади и покрив
• Работници хидроизолация
• Работници зидаро - мазачи
• Работници шпакловка
• Работници бояджии
• Работници тенекеджии
• Електро монтажници
• Общи работници
За осигуряване на нормални условия за провеждане на строителния производствен 
процес на строителната площадка след сключване на договора ДЗЗД „Саниране за 
Слатина” ще представи организационен план.
Неразделна част от него е линейния календарен план с описание на основните 
дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка и разположението им във 
времето. Съставен е съгласно Техническата спецификация с поетапност на 
изпълнението и разпределение на материалните ресурси и работна ръка.
За реализиране на координация между отделните изпълнителски екипи съобразно с 
условията на обекта предвиждаме следните мероприятия:
• Предварително срочно планиране на предстоящите за изпълнение СМР;
• Ежедневно отчитане изпалнението на СМР, включително възникналите проблеми и 
трудности ;
• Осигурен присъствие на специалисти при необходимост за решаване на възникнали 
на място проблеми;
• Ежеседмични срещи за отчет хода на изпълнението и план - програма за следващата 
среща;
• Поддържане на постоянни контакти с представителите на Възложителя Столична 
Община - Район „Слатина”, неговите представители, строителния надзор и 
сдружението на собствениците на блока;
Линейният график отразява организационната и технологична последователност, която 
предлагаме при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта.
Графикът е съставен въз основа на предварително изготвени технологични разчети на 
основните строително-монтажни операции.
Трудоемкостта в приложения Линеен график е изчислена при 8 часов работен ден.
Ако някакви непредвидени обстоятелства наложат удължаване на работния ден, то това 
ще стане при съгласуване с Възложителя и съгласно Кодекса на труда.
Техническо оборудване

№ Техническо оборудване Брой Собствено/наето

Е Оградни пана ЗООмл собствено
2. Скеле 2 800 кв.м собствено
3. Перфоратор Bosch GBH 2400 RE 1 бр. собствено
4. Перфоратор RT RH ф32, 1250 W 1 бр. собствено
5. Ударно-пробивна бормашина 1 бр. - Е. сббствено

к
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строителство -  конструкции”, 
квалификация: Строителен 
инж енер по „П ром иш лено и 
гражданско строителство”, 
Д иплом а серия A 
№0( Ог.

3. Инж. Филип
I Хачадурян

С пециалист по 
електротехника

М агистър Електроинж енер, \  ' 
Електроснабдяване на х  
промиш лени предприятия, 
Д иплом а сер. ОЯ №  от 
19' г. ВМ ЕИ  гр. София

4. инж. Любомира 

Синадинска

С пециалист по „В иК ” М агистър инж енер ..ВиК” -  
1979г.. диплом а АБ С per .  
№ . ВИАС

5. Инж. Владимир 

Карапетров -

С пециалист по „О В К ” М агистър инж енер ТУ  в 
гр.София, спш циалност 
„Т оплотехника” . Д иплом а 
Per.. 11.2005г.

6. инж. Марияна 
i Добрева

С пециалист Контрол по 
качеството

Строителен инж енер, М агистър 
завърш ил Висш ия институт по 
архитектура и строителство 
/В И А С / специалност: 
„Транспортно строителство -  
пътно строителство” . 
К валификация -  Строителен 
инж енер по „Транспортно 
строителство” . Д иплом а

1 , V.wpj'l/l .rwi, 1 4,1. Л :171 -т8

У достоверение
№  18г. за завърш ено 
обучение по: „К онтрол върху 
качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на 
влаганите в строеж ите строителни 
продукти със същ ествените 
изисквания за безопасност”, 
издадено от Ц ентър за 
професионално обучение 
,Европартнер” ЕООД.

7. инж. Г еорги 
: Папанчев,

С пециалист по 
ЗБУ Т

М агистър инж енер, завърш ил 
ВИ АС гр.С офия специалност 
„П ромиш лено и граж данско 
строителство -  конструкции”, 
квалификация: Строителен 
инж енер по „П ром иш лено и 
граж данско строителство’-!,
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Временно електрозахранване:
Електрозахранване ще се ползва от съществуващата ел. мрежа след разрешение от ЧЕЗ 
за ползване на временно електрозахранване за времето на санирането . Ще бъде 
изпълнено отклонение от главното ел.табло в обекта и от него ще се изведат линии за 
външно осветление на строителната площадка и захранване на строителните машини. 
Ще бъде монтиран и уред за отчитане на изразходваната ел. енергия, като отчитанетски 
заплащането ще бъде по правилата експлоатационното дружество. Няма да ш ц а ^  
нарушения или влошаване електрозахранване на живущите в блока.
Пътни и съобщителни връзки
Водещият партньор в обединението -“Престиж-Н.С” ЕООД ще съобрази всички СМР с ^  
изискванията на Наредба 16/27.03.2001 г. за организация на движението по време на 
строителството. Извозването на строителните отпадъци ще става на указаните от 
Възложителя места.
Дейности по охрана на обекта
Ще бъде осигурена охрана на обекта през тъмната част на денонощието.

IV.2 ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА С 
ХОРА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАШИНИ

Обезпеченост с трудови ресурси
За осигурявне качеството на СМР, ДЗЗД „Саниране за Слатина”, ще използва при 
изпълнение на поръчката персонал с необходимия професионален опит, 
квалифицирани работници и ще упражнява ръководство и контрол от страна на 
Управителя, Ръководителя на екипа проектанти, Техническия ръководител, експертите 
по качеството и ЗБУТ.
За проектирането по отделните части и авторския надзор ще използваме екип от 
проектанти на партньора в обединението -  „М-СИНТЕЗ”ЕООД с доказана 
образователна и квалификационна степен, притежава опита и уменията, необходими за 
изпълнение на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя.

№ Трите имена/ образование Длъжност
1. Арх. Мариана i Цветкова

Доцент д-р архитект, Диплома за Архитект Серия
____________________ ■ ВИАС-София
Удостоверение за ППП № издадено от КАБ

Архитект - Ръководител 
екип

2. Инж. Спас Цветанов Вучков
Строителен инженер -  магистър, специалност 
Промишлено и гражданско строителство Диплома 
Серия AM J 5г, ВИСИ-София; 
Удостоверение за ППП Л____ 1, издадено от КИИП

Проектант по част 
„Конструкции” и част 
„ПБЗ”

3. Инж. Стефан ”  Цветичев
Магистър - ВиК инженер, Диплома Серия Х-04 № 

г, УАСГ-София;
Удостоверение за ППП № т КИИП

Проектант част „ВиК”

4. Инж. Петър s Игнатов
Магистър инженер „Пожарна и аварийна

Проектант по част 
„Пожарна безопасност”

Представляващ Д ЗЗД «Саниране за Сл I»
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Схема на местата на строителната площадка на която се предвиждат да работят двама 
или повече строители -  по цялата площ на строителната площадка, при изпълнение на 
всички видове строителни и монтажни работи, описани в настоящия проект, на всички 
работни места ще участват повече от един строителен работник или монтажник.
Схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове -  
местата за специфичен риск са: опасност от падане от височина, опасност при рабе
строителните машини, опасност от падане на строителни материали и инструм 
опасност от поражение с ел.ток.
Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване. Продуктите, 
изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е 
подготвена за съхранението им. Товаро-разтоварните работи и временното приобектно 
складиране и съхранение на продукти, изделия и др. се извършват така, че да са 
осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане. Продуктите и 
елементите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално 
положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на 
транспортиране и монтиране.
Схема на разположение на санитарно-битови помещения -  на обекта се монтират 
фургони , които се използват за: преобличане, съхраняване и изсушаване на личното и 
работно облекло, хранене, кратък отдих, осигуряване на лична хигиена /тоалетни, 
умивални и др./, фургон на Техническия ръководител, в който има оборудвана аптечка 
за медицинско обслужване в случай на нужда.
Снабдяването с вода и ел. енергия ще става от съществуващите източници в сградата 
след предварително съгласуване с Възложителя и живущите в нея.
За прекратяване на БАК е необходимо: системно и целенасочено обучение на 
работещите за защита и самозащита при предстоящи или възникнали кризисни 
ситуации, да се засили контрола от страна на компетентните органи по техническото 
състояние и спазване на технологичния процес. Ръководният състав ще поддържа 
постоянна и аварийна готовност, ще познава особеностите, слабите места и 
възможностите за действие, ще спазва Авариен план за действие при пожар. В случай 
на злополука на обекта във фургона на техническия ръководител ще има оборудвана 
аптечка за даване на пострадалите първа помощ на пострадалите.
По време на подготвителния период ще се предприемат действия по запознаване на 
техническото ръководство на обекта с наличната проектна и сметна документация, 
определяне на необходимите ресурси на база графика за изпълнение, подготовка на 
строителното досие; извършване оценка на риска и определяне на мерки по 
предотвратяване и намаляване риска за здравето и безопасността при работа; 
извършване оценка на значимостта на аспектите на околната среда и изготвяне на 
програма за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Ще се осигурят необходимите ресурси за изпълнението на поръчката -  строителни 
материали, механизация и строителни работници.
Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, фирмата изпълнител ще 
изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.
Обезопасяване на обекта

ч
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разясни етапите през които ще премине изпълнението на поръчката. Подробно и в 
детайли ще бъдат разяснени от Изпълнителя предвидените за изпълнение СМр - по 
Енергийноспестяващи дейности: \ \
- по ЕСМ 1 - Топлоизолиране на външни стени;
- по ЕСМ 2 - Подмяна на съществуващата стара дограма;
- по ЕСМ 3 - Топлинно изолирани на покрив;
- по ЕСМ 4 - Доставка и монтаж на тръбна изолация по хоризонтална мрежа за 
сутерен;
- по ЕСМ 5 - Подмяна на хоризонтална и вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна 
инсталация БГВ.
Обновяване на стълбищните клетки.
Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата.
На срещата със живущите в блока ще се обсъдят ключовите моменти и възможни 
проблеми при реализиране на поръчката. На тази среща живущите в блока ще изберат 
техни представители, които ще на разположение и в помощ на техническия 
ръководител и целия инженерно-технически състав на фирмата -  Изпълнител за 
осигуряване и организиране на достъп както до жилищата, така и до определени общи 
части от сградата - покрив, сутерен, както и по повод текущи организационни 
проблеми във връзка със санирането.
Ще бъдат организирани и срещи е представители на експлоатационните дружества - 
ЧЕЗ Енергоразпределение, ВИК за вземане на мерки за недопускане или намаляване на 
предпоставките за аварии по време на извършване на строително ремонтните работи. 
Изпълнителят ще състави и представи съгласувани и одобрени няколко вида графици, 
които ще бъдат поставени на видно място във входа на блока, за да станат достояние на 
всички живущи. В максимална степен графиците ще бъдат съображени с желанията на 
живущите, но в рамките на определеното време предвидено за изпълнение на тези 
видове СМР.
- Ще се изготви график за подмяната на дограмата с точно разписани дати за демонтаж 
и монтаж.
Жилищата ще бъдат разделени на групи, като в една група ще са апартаментите, в 
които може да се подмени дограмата за 1 ден. Срещу всяка група апартаменти ще бъде 
записана датата, когато до жилището ще бъде осигурен достъп и осигурен фронт за 
работа.
- Ще се изготви график за изкърпване, шпакловане и боядисване около дограмата 
отвътре. Ще се направи се по аналогичен начин както е при графика за дограмата. 
Извозване на демонтирана дограма, както и при доставката на новата дограма няма
да затруднява нормалното ежедневие на живущите.
Ще бъдат разяснени изискванията за предварителна подготовка и мерки които 
собствениците могат да предприемат преди демонтажа на старата дограма.
При изпълнение на ремонтните работи в общите части на блока по възможност няма 
да има ограничения на достъпа за живущите.

Временно строителство
Подготвителните работи ще започнат веднага след одобрение на съответните проектни 
части. Преди започване на строителството ще организираме временната си строителна 
база, като по този начин ще осигурим нормални санитарно - хигиенни условия за: 
хранене, преобличане, отдих, указване на първа медицинска помощ, снабдяване с 
питейна вода. Места за временни складове за доставяните обрудване и материали, с
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Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки ще бъде 
съобразено с предписанията на производителя.
В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. 
Шпакловка коридори и стълбищна клетка по стени и тавани
Шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на вътрепн^ат^ 
варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.
При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено друго, 
спазва следната последователност на технологичните операции:
- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда със шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност;
- приготвя се гипсов разтвор.
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда със шпакла за попълване на порите на 
варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят 
се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.
- Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения,
от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява 
непрекъсната вентилация на помещението.
- При полагане върху бетонни повърхности се препоръчва използването на 
предварителен грунд бетон-контакт (време за съхнене минимум 3 часа), а повърхности 
с повишена попиваемост се третират с грунд-изравнител на попившаващата , 
способност (време за съхнене минимум 12 часа).
Всички стоманени елементи, (рамки на врати или прозорци, тръбопроводи, защитни 
решетки) трябва да се предпазят от пряк контакт с гипсовата шпакловка, тъй като 
тя има корозивно действие. За тази цел се използват специални бои или защитни 
профили.
Преработка
В кофа, която съдържа количеството вода, съответстващо на количестото гипсова 
шпакловка, съответно:
• 13,0 л за торба от 20 kg
• 6,5 л за торба от 10 kg
се наръсва гипсовата шпакловка и се оставя 3-5 минути да реагира, след което се 
разбърква с бавнооборотна бъркалка до получаването на хомогенна смес (без бучки). 
Нанася се с шпакла първи слой от 1-3 mm. След втвърдяване (около 12 часа) се нанася 
втори слой с по-течна консистенция от около 0-1 mm и се заглажда.
Неизползваната смес, която се е втвърдила не може да бъде повторно смесена с вода 
и трябва да се изхвърли.
Гипсовата шпакловка може да се използва до 90 минути от момента на смесването с 
вода.
Вътрешно боядисване коридори и стълбищна клетка по стени и тавани
Изпълнението на боядисване с латекс коридори и стълбищна клетка по стени и тавани 
ще се изпълни след изсъхване на шпакловката. Преди боядисването се Прави проверка 
на състоянието на шпакловката, почиства се от прах и евентуални замърсявания 
с финна шкурка.
Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените 
участъци, като в зависимост от основата се нанася един до два слоя. Технологичното 
време за съхнене е около 3 часа. При необходимост се правят поправки.
След завършване на подготовката се нанася латексовата боя на тънки пластове, като
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изгради нова в съответствие с Наредба №4/20 Юг. за мълниезащита на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства. Преди въвеждане в експлоатация да се извърши 
контролно замерване от сертифицирана електрическа лаборатория.
7. Периодично да се извършват контролни електрически замервания от сертифицйрана 
лаборатория на електрическата инсталация и съоръжения в общите части на сградата4 
да се изпълняват препоръките направени в тях.
При изпълнение на демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на новйчще'' 
бъдат взети мерки за намаляване затрудненията за живущите:

1 .Преди стартиране на тези дейности живущите в блока ще бъдат уведомени за времето 
през което ще бъде спирано захранването с електроенергия на общите части на блока.
2. Предвидените работи по подмяна на стълбищното осветление не налагат спиране на 
електрозахранването в отделните жилища. Частично спиране на електрозахранването 
ще има само в стълбищната клетка и общите части на блока.
3. Етажите (местата) на които ще ие извършва подмяната ще бъдат оградени и 
обозначени с табели за времето през което ще се изпълнява.
4. Ще бъде представен график с описание на предстоящите за изпълнение работи по 
етажи. Работите ще се извършват в определени „часови интервали” през деня, а в края 
на деня, осветлението ще бъде възстановявано. Няма да има спиране на тока в общите 
части на блока през почивните дни.
5. Електроремонтни работи ще бъдат съобразени с изпълнението на ремонтни работи - 
мазилки, шпакловки и бояджийски работи по стени и тавани коридори и стълбищна 
клетка.
6. Ще бъде осигурено аварийно осветление на местата, на които ще се извършва 
ремонта.
7. В случай на авария ще бъде осигурено звено електротехници.
Ежедневно техническия ръководител и отговорника по ЗБУТ ще осъществяват контрол 
по изпълнението на предложените мерки.
Ще бъде извършен демонтаж на ключове, преработка на разклонителни кутии, 
демонтаж на стари осветители, монтаж на нови LED осветители и датчик за движение. 
Изолиране на съществуващи ключове. Ще се изготвят протоколи за измерване на 
заземление на осветителите.
За мълниезащитата: Ще се положи изолиран А1 проводник под каменна вата. Монтаж 
на четири контролни кутии на фасада, осем заземителни кола в земята, четири планки 
за изравняване на потенциалите.
Ще бъде извършена преработка на ГРТ, задължително заземление.
Обновяване на стълбищни клетки
Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по 
стени и тавани; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани 
стени и тавани с цветен латекс. двукратно; боядисване парапети; възстановяване 
парапети и др.
Остъргване боя стени коридори и стълбищна клетка по стени и тавани
Предварително се вземат предпазни мерки чрез навлажняване на стените с влажна 
кърпа или гъба. Остъргването на боята от стените ще се изпълнява с шпакли и телени 
четки.
Очукване мазилка стълбище
Тази дейност ще се изпълнява по общите части на блока - коридори и стълбищна 
клетка. Изпълнението ще започне от високите етажи. Подкожушената и
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Изпълнение на енергоспестяваща мярка №5: Подмяна на хоризонтална и 
вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация БГВ 
Съществуващо положение
В сградата има изградени инсталации за топла вода. Снабдяването с необходимото 
количество се осъществява от абонатните станции, през пластинчати топлообменшкш. 
Циркулационните помпи са три броя „Wilo” ZRS15/4-1P, едностепенни с N=3x0,065kW 
и един брой „Grundfos” UPS 25-40 180, тристепенна с N=0,03-0,06kW. \ \
Монтирани са водомери пред топлообменниците за БГВ, отчитащи цялото количества 
подгрявана вода. Разработени са общо четири кръга за БГВ, както следва:

първи кръгове за входове „А” и „Б” захранват 1-11 етажи включително; 
втори кръгове за за входове „А” и „Б” захранват 12-15 етажи включително. 

Разпределителните мрежи на вторите кръгове са на сутеренно ниво, а вертикалните 
магистрали до 12 етажи са изтеглени в ревизионните шахти на долните апартаменти. 
Цялата мрежа за БГВ е изпълнена със стоманени поцинковани тръби с изчерпан 
експлоатационен ресурс, с чести запушвания и течове. При 70-75% от тръбопроводите 
топлоизолация липсва или е компрометирана. Това води до съществени загуби на 
топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. Наложителна е подмяна с PVC 
тръби и топлоизолиране с екструдиран полиетилен на цялата мрежа за БГВ.
По апартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с 
персонални водомери.
В одитираната сграда не е възможно монтиране на слънчеви колектори за БГВ, поради 
факта, че върху цялата използваема площ на покрива на двата входа е разположен 
фотоволтаичен парк, състоящ се от 120 фотоволтаични панела с пикова мощност 28,2 
kWp. Произведената електроенергия се изкупува изцяло и не е включена в енергийния 
баланс.
Описание на мярката
ЕСМ включва:
Демонтаж на стоманени поцинковани тръби, доставка и монтаж на PVC тръби, 
фитинги, крепежи и тръбна изолация екструдиран полиетилен по хоризонтални мрежи 
в сутерен и последни нива и магистрални тръбопроводи за вторите кръгове /само топла, 
без рециркулация, различни размери, средно/. Извозване на отпадъци. Хидравлична 
проба.
Демонтаж на стоманени поцинковани тръби, доставка и монтаж на PVC тръби, 
фитинги, крепежи и тръбна изолация екструдиран полиетилен по вертикалите за 
рециркулация на вторите кръгове от девети етажи до сутерен. Извозване на отпадъци. 
Хидравлична проба.
Подмяна на вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация /щрангове топла, 
рециркулация/, с полагане на топлоизолация, пломбиране.

За разлика от стоманените тръби, които се съединяват чрез резба, при пластмасовите 
има доста голямо разнообразие: заваряване чрез разтопяване на повърхността на 
тръбата, залепване с лепило и съединяване с помощта на специални съединителни 
части, при които уплътняването се постига чрез силно притискане от специални 
уплътнителни пръстени. Най-добрият начин при съединенията е чрез заваряване, 
защото този е единствения начин за монтиране на тръбопроводи от полипропиленови 
тръби. Те са най-разпространени за провеждане на студена и топла вода. Тръбите от 
полипропилен са много по-гладки от поцинкованите тръби. Поради това по техните 
стени не се образуват отлагания от котлен камък.
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8. Поради голямата височина на която ще изпълняват работите, ще бъдат предприети 
допълнителни мерки - парапети за гарантиране на безопасност както на работещите, 
така и за живущите от падащи предмети.
9. При силен вятър ще бъдат взети допълнителни мерки за укрепване на матерйдлите и\ 
недопускане разпръскването им.
Ю.При почистване на покрива ще се оросява за намаляване опасността от запрашавш;
11. При изпълнение на газо-пламъчни работи ще бъдат взети мерки за недопускащ 
на пожар, включително допълнителен инструктаж и осигуряване противопожарно- 
технически средства на покрива.
12. Опаковките от строителните материали ще се събират и заедно с другите 
строителни отпадъци ще се извозват механизирано на депото за отпадъци.
Ежедневно техническия ръководител и отговорника по ЗБУТ ще осъществяват контрол 
по изпълнението на предложените мерки.

Изпълнение на енергоспестяваща мярка №4; Доставка и монтаж на тръбна 
изолация по хоризонтална мрежа за ВОИ в сутерен.

Съществуващо положение
Топлоснабдяването на сградата е централизирано. Свързването на вътрешния 
отоплителен кръг с топлопреносната мрежа се осъществява посредством два броя 
индиректни абонатни станции за вход „А” и два броя за вход „Б”. АС са ситуирани в 
две помещения на сутеренни нива в двата входа. Мощността на ACI и АСШ /за ВОИ 1 - 
8 етажи включително и за БГВ 1-11 етажи включително/ е 250/100kW. Мощността на 
АСИ и ACIV /за ВОИ 9-15 етажи включително, за БГВ 12-15 етажи включително/ е 
150/75kW.
Монтирани са пластинчати топлообменници за отопление и БГВ. Предпазната, 
спирателна и регулираща арматура е в добро състояние. Циркулационните помпи за 
първите кръгове на ВОИ са два броя „Wilo” ТОР-Е40/1-Ю с честотно управление, с 
N=2x0,025-0,625kW. За вторите кръгове ЦП са два броя „Wilo” ТОР-ЕЗО/1-Ю с 
честотно управление, с N=2x0,045-0,4kW.
Работата на АС е напълно автоматизирана чрез ,ЛР” регулатори. Датчиците за външна 
температура са монтирани на северна фасада. Тръбната мрежа в АС е изпълнена с 
черни газови тръби, топлоизолирани с минерална вата 35mm, едностранно каширана с 
алуминиево фолио. Измерването на изразходваната енергия се осъществява чрез четири 
броя проточни топломери. Монтирани са затворени разширителни съдове, като за 
отоплителни кръгове 1-8 етажи са 2x2501tr, за отоплителни кръгове 9-15 етажи са 
2xl501tr.
Във двата входа са разработени по два идентични отоплителни кръга съответно 1-8 и 9- 
15 етажи. Топлоносителят е вода с проектна температура 90/70°С. Разпределителната 
мрежа е изпълнена с черни газови тръби в задоволително общо състояние, 
топлоизолирани със стъклена вата с бандажна лента.
Топлоизолацията по част от хоризонталната мрежа на ВОИ в сутерените на двата входа 
липсва, като основна причина са извършвани ремонтни дейности. Това води до 
съществени загуби на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. Наложителна 
е топлоизолиране с екструдиран полиетилен на споменатите участъци. Вертикалите и 
аншлусите също са изпълнени с черни газови тръби, положени външно. Отоплителните 
тела са алуминиеви радиатори с неизчерпан експлоатационен ресурс. Радиаторната 
арматура е с монтирани термостатични вентили. Обезвъздушаването е централно, с
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При приемането на завършените хидроизолации и хидроизолационни системи 
ще се проверяват:

1. Документите за оценяване на съответствието на вложените продукти и 
съответствието им е изискванията на проекта;

2. Актовете за приемане на основата и на работите, подлежащи на закриване^
3. Изпълнението на хидроизолационните системи при детайлите на> 

водоотвеждащата система в съответствие е проекта;
4. Изпълнението на детайлите съгласно проекта;
5. Оформянето на детайлите в зоните на връзка е метална ламарина, полимерни 

или битумни мушами или е други продукти;
6. Закрепването и подреждането на продуктите към основата за покрития на 

покриви и съответствието на закрепващите средства е изискванията на проекта;
7. Целостта на хидроизолацията след изпълнение на инсталациите, преминаващи 

през нея, както и монтирането на апарати, реклами и др.
Контрол по време на изпълнението

Няма да се допуска полагане на хидроизолация и на хидроизолационна система 
преди завършване на предварителните работи, свързани с изпълнението на 
водоприемници, улуци, пресичания, преминавания, обшивки и др.

Основата, върху която се полага хидроизолацията и хидроизолационната система, 
ще се изпълнява в съответствие с проектните изисквания и решения.

Всички метални части (детайли), върху които се полага хидроизолационната 
система, ще се защитават от корозия при спазване на изискванията на проекта.

При изпълнението на хидроизолацията и на хидроизолационната система ще се 
извършва контрол на съответствието на продуктите е изискванията на проекта и на 
техническите спецификации.

Изпълнените хидроизолационни работи ще се приемат с акт (образец 12) за 
установяване на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
С акта (образец 12) се удостоверява, че са постигнати изискванията на проекта.

Доставка и монтаж воронки
Ще се монтират нови воронки, като монтажът ще се изпълни от работници по 

част „ВИК” .Ще се спазват инструкциите за монтаж на производителя.
Изисквания към материалите
• Качеството на материалите за хидроизолация, които се предлагат да се 

влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и 
ще са придружени е „Декларация за съответствие”.

• Хидроизолационните материали ще се доставят, и полага съгласно 
проекта, ПИПСМР, при спазвани на предписанията на производителя .

• Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични
преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проекти ще превишават

по технически функционални и естетически показатели изискванията от проекта.

Изпълнение на покривни изолации:
Изолационните работи се изпълняват след като техническият ръководител 

осигури необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сла 
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■ Без да се размества рулото се навива от двата края и се залепва от средата към 
краищата, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява е го 
е гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване.

полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото става като пчелна пита).
■ Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се 

оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.
■ При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо 

първия на 50 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните слоеве.
■ Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се 

повдига припокриващия ръб е помощта на предварително загрята мистрия и се 
притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка.

■ Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на 
мушамата отгоре.

Изисквания за качество:
• Рулата ще се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята.
• По време на работа е материалите е абсолютно забранено да се пренасят 

рулата без поддържащ палет.
■ Рулата, както единичните, така и палетизираните, трябва да се съхраняват 

във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подбиването на краищата и 
смачкването на рулата.

Нанасянето на грунд и лепила за залепване на хидроизолацията върху влажни 
повърхности не се допуска. Рулото се развива отгоре надолу, като краищата му 
припокриват билото на 10-20 см. Полагането на листовете трябва да става е минимално 
забавяне, така че влагата да бъде изолирана. Ще се осигурят временни покрития и 
дренаж според изискванията, за запазване на незавършените участъци от покрива сухи. 
Ще се прекъсва работата при тежки атмосферни условия, както и при продължително 
влажно време, освен в случаите, когато в работната зона има осигурен временен 
ефективен покрив. В случай на неизбежно проникване на вода в строителната зона, 
незабавно се взимат ефективни мерки за намаляване и възстановяване на щетите.

Контролът при организирането и изпълнението на строителните и монтажните
работи, свързани с изпълнението на хидроизолации и хидроизолационни системи, ще 
се осъществява от техническия ръководител.

Завършените хидроизолации или хидроизолационни системи ще се приемат и 
документират съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г. и бр. 
29 от 2006 г.).

завършените хидроизолации и хидроизолационни системи ще се извършва контрол, 
който включва:

• Контрол на условията, при които започва изпълнението на хидроизолацията;
• Проверка (входящ контрол) на продуктите, предвидени за изпълнение на 

хидроизолацията и на хидроизолационната система;
■ Контрол по време на изпълнението.
Няма да се допуска полагане на хидроизолация и на хидроизолационна система 

преди завършване на предварителните работи, свързани с изпълнението на 
водоприемници, улуци, пресичания, преминавания, обшивки и др.

■ Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко ста

За постигане на съответствие с изискванията на проекта при изпълнението на
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цименто-пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни г 
отвори, а така също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията 
това.

• При директна доставка от бетонов център ще бъде качена с вертикален 
транспорт за директно полагане.

• Разтворът се изтегля с мастар, който се движи върху предварително положени, 
нивелирани водачи. Следващото количество приготвен разтвор се нанася максимално 
бързо преди първият слой да започне да стяга.

• След полагане на материала се заглажда с маламашка или подходяща машина 
(тип хеликоптер).

Циментовата замазка ще се изпълнява съгласно одобрения проект и ПИПСМР. 
При изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Циментовата замазка на покрива ще се изпълнява от квалифицирани работници, 
с цименто-пясъчен разтвор и положена армировъчна мрежа съгласно техническия 
проект.

Циментовата замазка ще се полага върху стоманобетонни подове.
Циментовата замазка ще се полага върху почистени и овлажнени повърхности, 

след като са подравнени и гладки. При необходимост ще се предвиди междинен 
залепващ слой/шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава 
изпълнението на замазка върху замръзнала основа.
При изпълнението им ще се вземат необходими и допълнителни мерки за недопускане 
на запрашеност и влошаване условията на живот на обитателите в сградата.

Изисквания към материалите
-  Качеството на цимента и пясъка, които се предлагат да се влагат в обекта, 

ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са 
придружени с „Декларация за съответствие”.

-  Циментовата замазка ще бъде заготвена, доставена и положена съгласно 
технически проект, ПИПСМР, и технологичните предписания на производителя.

-  Всички материали са с високо качество и ще се доставят с декларация за 
съответствие, каталози, описание за монтаж, и ще са нови без повреди и чисти.
-  Армировъчна мрежа - по техническа спецификация съгласно БДС EN 

10080:2005 стъпка 100x100 до 200x200 мм и клас по механични свойства В 235, В 400В, 
В400С и др.

-  Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологични 
преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проекти превишават по 
технически, функционални и естетически показатели изискванията от проекта.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ покрив с паста Изомакс еласта, двупластова, с 1 пласт 
армировка.
Ще бъде изпълнена в следния технологичен порядък:
1. Подготовка на основата;
2. Изпълнение на хидроизолацията;

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА 
Основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните 
експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основата,

Сместа се разбърква на място по рецепта съгласно проекта.
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двата входа): Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата, с ,плътност 
150 кг/м3), б =14 см и с коеф. на топлопроводност Л< 0,04 Wm/K в/у покривнатауплоча и 
завършващ финишен слой с мембранна хидроизолация с б =1,5 mm върху каменш 
(в това число крепежни елементи и всички видове аксесоари по детайл).

По фасадните стени ограждащи покрив Тип 2 (плосък студен покрив - таваНскУ 
помещения за двата входа) се предписва доставка и монтаж на тополоизолациош 
система тип EPS, с б = 10 от и коеф. на топлопроводност Л<0,035 W/mK от външната 
страна.

Топлоизолацията по фасадните стени ограждащи покрив Тип 2 (плосък 
студен покрив - тавански помещения за двата входа) ще се осъществи с каменна 
вата с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2

По останалите типове покриви не се предписват енергоспестяваши мерки, 
поради сложността на тяхното изпълнение (намаляване на размера на балконски 
врати по височина, сложно бъдещо отводняване на тези балкони и т.н.), следователно 
коефиииентите на топлопреминаване през покрив-терасите остават константни 
стойности след реализирането на енеугоспестяващите мерки.
По фасадите и покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е блок 63/, ще се 
положат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с 
външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и ще се съобрази 
с писмо №91 -00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ относно допълнителни 
указания за изпълнението на НПЕЕМЖС.

Съпътстващи СМР за топлинно изолиране на покрив

1. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 5= 10 cm и с коеф. 
на топлопроводност Х< 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у бордове на покривната конструкция - до кота корниз.

2. Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени (борд на вентилируем покрив), включително грундиране.

3. Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована 
ламарина по покриви.
Полагането на топлинни изолации на покриви е от изключителна важност, тъй като 
топлинните загуби през покрива могат да бъдат много големи.
Преди полагането ще бъде извършено почистване на покрива от строителни отпадъци, 
включително спускане от височина, транспортиране и депониране в сметище за 
строителни отпадъци.
Тези строителни дейности ще се изпълняват от общи работници след инструктаж от 
техническия ръководител на обекта и под пряко негово ръководство. Събраните 
строителни отпадъци няма да се струпват на купчини за да не се натоварва покривната 
плоча, а ще бъдат сортирани, покрити с мрежи и свалени с вертикален транспорт - 
работна платформа. След това ще бъдат извозени извън обекта на определеното от 
Възложителя- Столична община - район „Слатина” място за депониране на отпадъци. 
Полага се дълбокопроникващ грунд и се пристъпва към лепенето на ватата. По втори и 
трети тип покриви топлоизолацията ще се изпълни от каменна вата.
Технологията на лепене е пописана подробно по-горе в работната програма, като 
съгласно писмо №91 -00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ относно допълнителни 
указания за изпълнението на НПЕЕМЖС, ще се поставя каменна вата с висок
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ленти.
-Предлаганите за влагане материали притежават технико-технологичй^ 

преимущества спрямо изискваните на инвестиционния проекти превишават/Ъе 
технически функционални и естетически показатели изискванията от проеета^ 
Предложените материали и елементи са от най-високо качество, спрямо останалите 
предложения, измеримо с действащите стандарти.

Метални плътни входни врати
Ще монтираме метална плътна входна врата, съгласно Доклада за енергийна 

ефективност, с топлоизолация за блок и горно остъкляване със стъклопакет с 
коефициент на топлопреминаване < 2,20 W/m2K - входна врата -  2 бр. за двата входа. 
След монтажа им ще бъдат дадени ключове на председателя на Сдружението на 
собствениците за да бъде осигурен своевременен достъп до сградата, за да се осигури 
сигурността на живущите в блока.

Съпътстващи СМР за подмяна дограма по апартаменти и общи части
1. Ще демонтираме съществуващата дървена и метална дограма по апартаменти 

и общи части.
2. Ще се направи вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, 

ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти и общи части).
Изпълнението на тези съпътстващи дейности ще се изпълнява по одобрен и 

съгласуван със собствениците на жилища график, след монтажа на новата дограма.
-  Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на 

излишната монтажна пяна.
-  Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и 

се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се 
изпълнява върху замръзнали или мокри места.

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

-  почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
-  запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,
-  облепване на дограма,
-  полагане на разтвора,
-  окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
-  нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 

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

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

бъде съобразено с предписанията на производителя.
-  шпакловъчните работи около рамките на дограмата се изпълняват след 

изсъхване на вътрешната вароциментова мазилка.
При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено 

друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:
-  преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
-  нанася се гипсовия разтвор и се заглажда със шпакла за попълване на порите на 

варовата мазилка до получаване на гладка повърхност.
Изисквания към материалите

\  Представляващ ДЗЗД «Саниране, за С ла вн а » *  '
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сглобяват отделните елементи на дограмата, включително и стъклопакетите.
Демонтирането ще се изпълнява по график изготвен от Изпълнителя и одобрен и 

съгласуван със собствениците на жилища, като собственика на апартамента на който^ 
ще се сменя дограмата, трябва да осигури достъп на екипа дограмаджии, койтодце 
демонтира старата и монтира веднага след това новата дограма. При необходимост н&ч. 
собствениците на жилища ще бъде оказвана помощ за разместване на мебели, с цел 
осигуряване фронт за демонтаж и изнасяне на старата дограма извън жилището, като за 
целта ще се предприемат мерки за незамърсяване на подовата настилка, като върху нея 
ще поставим защитни покрития.
Така апартамента няма да бъде изложен на атмосферните условия за дълго време. 
Демонтирането и монтирането на дограмата ще се изпълни от специализирана бригада 
за дограма, а пренасянето от общи работници. Няма да се допуска складиране на 
демонтирана дограма в общите части на сградата.
Монтажа на ватата около отворите е описан по-горе при ЕСМ1 -  топлоизолация на 
външни стени.

При изпълнението на тези видове СМР сме предвидили на база своя опит следните 
дейности за намаляване затрудненията в ежедневието на живущите в сградата:

1. Техническият ръководител от инженерно-техническия екип на ДЗЗД 
„Саниране за Слатина” и по-специално водещия партньор - фирма „Престиж- 
Н.С”ЕООД, която ще извършва всички СМР дейности за блока, заедно с представител 
на фирмата за изработка на новата дограма, след като се легитимират, ще могат да 
вземат размери за новата дограма на всеки собственик на жилище по предварително 
установен ред, като за целта на видно място ще има разпечатано и залепено 
уведомление една седмица по-рано, за да могат собствениците на тези жилища да могат 
да осигурят достъп в конкретния ден. Ще бъде разяснено на собствениците какъв фронт 
за работа трябва да осигури за безопасно извършване на демонтажа на старата дограма 
и поставянето на новата.

2. Ще бъдат демонтирани отделните прозорци и разглобяеми елементи на място, 
като по възможност няма да има чупене и рязане на място на старата дограма.

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

4. При извършване на демонтажа ще бъдат взети мерки за недопускане 
разкъртване чрез разпробиване на монтажни отвори.

5. След завършване на демонтажните работи строителните отпадъци ще бъдат 
отстранени, а мястото почистено.

6. Демонтираната дограма ще бъде извозена на място определено от СО -  район 
„Слатина”.

7. При изпълнението на тези дейности ще се упражнява ежедневен контрол на 
демонтираната и монтирана дограма от техническия ръководител.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ще бъде доставена и монтирана дограма PVC с двоен стъклопакет, бяло с 
високоенергийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване < 1,40 W/K, петкамерна - 
по спецификация (по апартаменти и общи части).

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

*г,.
Представляващ ДЗЗД «Саниране за СлаЩтй»
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" Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 
система

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

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

Очукване и изкърпване на подкожушена мазилка е варо-циментова 
мазилка

Ще очукаме подкужушената мазилка и ще я изкърпим с вароциментова мазилка.
Изпълнението на тези съпътстващи дейности ще се изпълнява по одобрен и 

съгласуван със собствениците на жилища график
- Мазилката ще се изпълнява от вътрешната страна след отстраняване на 

излишната монтажна пяна.
- Преди изпълнение на мазилката около дограма се прави проверка на основата и 

се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се 
изпълнява върху замръзнали или мокри места.

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

следната последователност на технологичните операции:
- почистване с четка на ивицата от стената от прах, кал, петна и други,
-запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,

- облепване на дограма,
- полагане на разтвора,
- кончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
- нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 

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

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

съобразено с предписанията на производителя.
- шпакловъчните работи около рамките на дограмата се изпълняват след 

изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка.
При изпълнение на шпакловките, ако в техническия проект не е определено 

друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:
- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка;
- нанася се гипсовия разтвор и се заглажда със шпакла за попълване на порите на 

варовата мазилка до получаване на гладка повърхност.
Изисквания към материалите
- Качеството на материалите за вътрешна мазилка и шпакловка, които се 

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

- Мазилката и шпакловката ще се доставят, заготвят и полагат съгласно

Представляващ ДЗЗД «Саниране за СлаШпшщ^, 
«Престиж-Н.С»ЕООД-  Управител ...... .. ~г



- направа и отвесиране на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване 
на мазилката с мастар по тавана и стените.

- отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, о 
други) посредством мастар,

- полагане на разтвора,
- подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително 

оформянето на ръбовете на гредите с мастари и заглаждането и до получаване н& 
гладка повърхност,

- окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
-всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се 

отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
-всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез 

награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. 
След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен 
разтвор.

-при нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна 
непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали 
пластове.

-нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда.

- нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да 
е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.

- обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с 
мастар и мистрия и след това се изпердашва.

- всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от 
удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване).

Изисквания към материалите
-Качеството на материалите за външна мазилка, които се предлагат да се влагат в 

строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще са 
придружени с „Декларация за съответствие”.

-Мазилката ще се заготвя, доставя, и полага съгласно проекта, ПИПСМР, 
предписанията на производителя .

Шпакловка тавани неостъклени тераси
Преди изпълнението се прави проверка на основата и се отстраняват и обработват 

пукнатини, замърсявания, неравности и други. Годността на основата се проверява от 
техническия ръководител на обекта.

Проверява се и геометрично за отклонения от размерите, за хоризонталност и 
други. Всички монтажни отвори, дупки се отстраняват и запълват. Повърхностите се 
почистват и обработват чрез награпяване, бучардисване и други подобни за 
осигуряване на сцепление с основата. При необходимост ще се изпълни грундиране за 
заздравяване на основата. Ще се изпълни тераколова шпакловка на една ръка.

Ще изпълнява от работници - мазачи.
Фасаген тавани неостъклени тераси
Изпълнението на боядисване тавани неостъклени тераси ще се изпълни след 

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

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените

Представляващ ДЗЗД «Саниране за СлаЩ
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- якост на сцепление > 0,3 МРа
- реакция на огън: клас A2-sl,

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

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

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. 
В зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка 
или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Преди да започне 
нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по 
складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те 
трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При 
необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200-3ООгр), но 
само след консултация с производителя или негов представител. При всички 
нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне 
обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна влажност на 
въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или 
кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва 
да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Особено внимание трябва да се 
обърне при свързването на мазилката на границата между етажите. Ако се забави 
нанасянето на мазилката на долния етаж, може вече нанесената да е дръпнала и така 
неминуемо се получават наставки при свързването им. Процесът предварително трябва 
да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да се предвидят достатъчно 
хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Изисквания към материалите
-  Качеството на материалите за топлоизолационната система (ТИ), които се 

предлагат да се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 
строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие” и с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.

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

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

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
Контролът по приемането и полагането на минералните мазилки се извършва от 

техническия ръководител и включва:
-  входящ контрол при доставяне на минералните мазилки от доставчика и външен 

оглед;
-  контрол на отделните процеси по време на полагането и обработката на 

минералната мазилката.
По време на изпълнението ще се следи за следното:
-  повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, 

без петна от разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите 
инструменти.

-  мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими

Представляващ ДЗЗД «Саниране за ,С 
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Прозоречна рамка
По ръбовете на сградата поставете плочите така, че здраво да прилепнат към основата и 
да се разминават със застъпване на всеки ред. Около рамката на прозореца се залепват 
парчета вата с дебелина от 20 мм. Парчетата се притискат и залепват към стената, като 
ватата, залепена на фасадата, покрива тънката вата около рамката на прозореца. При 
обработката на външни и вътрешни ъгли също трябва да се следи за разминаването и 
прихващането на плочите. Те се разминават със застъпване на всеки ред. При наличие 
на фуги между плочите, те се запълват с тънки ивици, изрязани от самите плочи.

Дюбелиране на плочи от каменна вата

Плочите от каменна минерална вата задължително се закрепват 
с дюбели (препоръчително е да се използват дюбели със стоманен пирон и диаметър на 
главата на дюбела 60 мм). В зависимост от вида, предназначението и мястото на обекта 
се препоръчват по 6-8 бр./кв.м по фасадата, а по ръбовете - 8-12 бр./кв.м (за 
подробности се обърнете към производителя на дюбелите).

След като залепим и дюбелираме плочите от каменна вата, пристъпваме към 
следващите много важни детайли - поставяне на ъглови профили с армировъчна

г \
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Ефект „ възглавница “ -  когато навън е тото

\

Ефект „матрак“ -  когато навън е студено

Лепене на изолационните плочи
След като правилно сме нанесли лепилото, започваме с лепенето на изолационните 
плочи, което се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по 
дължината на фасадата.Правилото при полагането на плочите е -  разминаване на 
фугите във вертикалните редове и преплитането им във вътрешните и външните ъгли.

Полагането на топлоизолацията започва отдолу нагоре, като първата плоча се фиксира 
върху цокълния профил. Винаги плочите от каменна вата се редят плътно една до 
друга, за да не се образуват фуги между тях. Ако все пак се получи разстояние по- 
голямо от 2 мм, запълваме го с тънки парчета каменна вата, тъй като изобщо не 
трябва да попада лепило във фугите между плочите.

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Слс 
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както следва :
В зависимост от състоянието на основата ще се вземат съответните мерки за 

нейната подготовка за полагане топлоизолационните плочи. Тя ще се обезопраши и 
почисти от замърсявания и наслоявания. Компрометираните участъци ще бъдат
изкъртени и отстранени. Изкъртените участъци ще се запълват с подходящ строителен 
разтвор, а по-големите неравности ще се изравняват. Леко ронливи основи ще 
добре грундирани с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

Изпълнение на енергоспестяваща мярка №1: Топлинно изолиране ли.
външните стени 
Съществуващо положение
Фасадните стени в сградата са десет типа. Състоят се от монолитни стоманобетонови 
стени с дебелини 5=25 cm и 5=16 cm, както и монолитни стоманобетонови стени с 5=25 
cm и обзидани от тухлен зид с 5=12,5 cm, и покрити с външна мазилка. Плътните 
повърхнини на остъклените балкони и лоджии с PVC и алуминиеви дограми са 
изградени от съществуващия стоманобетонен парапет с 5=4 cm и предстенна зидария с 
газобетонни блокчета с 5=10 cm. По фасадните стени има положени разнородни 
топлоизолационни системи.
Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=l,97 
W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m2K.

Описание на енергоспестяващата мярка
Демонтаж на съществуващи разнородни топлоизолационни системи по фасадните 

стени на сградата.
Доставка и монтаж на нова тополоизолационна система тип EPS, с 5= 10 cm и коеф. 

на топлопроводност А,<0,035 W/mK от външната страна на всички фасадни стени, и 
плътната част от парапетите на всички остъклени балкони и лоджии.
Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати с 
широчина до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни 
елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране.
По фасадите и покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е блок 63/, ще се 
положат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с 
външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и ще се съобрази 
с писмо №91 -00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ относно допълнителни 
указания за изпълнението на НПЕЕМЖС.
За целта за топлоизолацията по външни стени на блока, ще се използва каменна 
вата, която е е клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е външно покритие с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Етап 2 ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОСТАВЯНЕ НА КАМЕННА ВАТА

Системите за облицоване на външни стени, включващи изолация с минерална вата, 
позволяват на фасадата да “диша”. Това е важно, тъй като ако сградата е облицована 
със паронепропусклив слой, резултатът може да бъде нежелана кондензация и 
образуване на плесени и мухъл по вътрешната повърхност на стените. 
За монтажа на топлоизолационните плоскости от каменна вата се използва специална 
лепилно шпакловъчна смес. Сухата смес се разбърква в кофа с вода припознатия ни



5. Електроремонтни работи ще бъдат съобразени с изпълнението на ремонтни работи - 
мазилки, шпакловки и бояджийски работи по стени и тавани коридори и стълбищна 
клетка.
6. Ще бъде осигурено аварийно осветление на местата, на които ще се извършва 
ремонта.
7. В случай на авария ще бъде осигурено звено електротехници.
Ежедневно техническия ръководител и отговорника по ЗБУТ ще осъществяват кош 
по изпълнението на предложените мерки.

Част „ОВ”
Да се спазват изискванията на Раздел II - Строежи с височина над 28 метра от 

Наредба №13-1971 на МРРБ и МВР за строително- технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г. Обн.Д.В.бр.96 
/04.12.2009г.; попр.ДВ,бр. 17/02.03.201 Ог. ;изм.,ДВ.бр101 /28.12.2010 г.щзм.и доп., ДВ, 
бр.75/2013 г.- За възпрепятстване проникването на дим и топлина в стълбищата и 
асансьорните шахти.

Част „ПАБ”

1. Да се извърши проверка на ел. инсталацията - контур «Фаза-нула» и Заземленне. В 
зависимост от получените резултати да се извърши ремонт на проблемните участъци, 
съгласно изискванията на чл.5, т.14 от Наредба № 8121 з- 647/01.11.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
2. Да се изпълняват изискванията на чл.1 ал.4 от Наредба №13-1971 на МРРБ и 
МВР за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар в сила от 05.06.2010 г. Обн.Д.В. ,бр.96/ 
04.12.2009г.;попр.ДВ,бр.17/02.03.2010г. ;изм.,ДВ.бр101 /28.12.2010 гдизм.и доп., 
ДВ, бр.75/2013 г,- С наредбата се определят изискванията и техническите правила 
и норми за осигуряване на безопасността при пожар при: реконструкция,основно 
обновяване,основен ремонт и т.н.
3. Да се отстранят всички предмети намиращи се по пътищата за евакуация 
/стълбища, площадки, проходи в мазета, тавани, абонатни станции и други общи 
помещения/.
4. Да се изпълнят изискванията на Раздел II- Строежи с височина над 28 метра 
съгласно Наредба №13-1971 на МРРБ и МВР за строително- технически нравила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.20Юг. -За 
обезопасяването на строежи с височина над 28 метра се спазват изискванията на 
този раздел.
5. Да се изпълнят изискванията на чл.193 ал. 1 от Наредба №Гз-1971 па МРРБ и 
МВР за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар в сила от 05.06.20Юг. - Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене 
се проектират във всички сгради.
6. Да се подменят стопяемите предпазители които са в разрез с изискванията на чл. 
246, ал. 3 от Наредба №13-1971 на МРРБ и МВР за строително- технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.20Юг.

Представляващ ДЗЗД «Саниране за Сла,
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fN  на:
-  Наредба №4/2005г.на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация иа сградни 
водопроводни и канализационни инсталации;
-  Наредба № 4/14.09.2004 год. на МРРБ за условията и реда за присъедийяване на 
потребителите и за ползване на ВиК системи.
-  Наредба №1з-1971/29.10.2009г. на МВР и МРРБ за строително- технически йравилгЬй- 
норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В тази връзка оценката за съответствие на техническите характеристики на „ВиК’ 
инсталациите на блок 63 в ж.к. „Христо Смирненски”, район „Слатина” със 
съществените изисквания е следната:
Вход „А”.
Да се сменят тръбите на хоризонталната разпределителна мрежа I-и и Н-и кръг с 
полипропиленови (PPR) тръби. На същите да се монтира топлоизолация тип “Есо- 
Flex” (полиетиленова пяна).
Да се сменят тръбите на всички вертикални водопроводни клонове I-и и П-и кръг 
с полипропиленови (PPR) тръби. На същите да се монтира топлоизолация тип 
“Eco-Flex” (полиетиленова пяна).
Да се сменят тръбите на клона захранващ вътрешните пожарни кранове с нови 
поцинковани тръби. Да се монтира топлоизолация тип „Eco-Flex” (полиетиленова 
пяна).
Да се оборудват противопожарните касети със шланг (маркуч) и струйник.
Вход „Б”
Да се сменят тръбите на сградното водопроводно отклонение с полиетиленови 
(РЕ) тръби с диаметър 0,75 мм.
Да се сменят тръбите на хоризонталната разпределителна мрежа I-и и П-и кръг с 
полипропиленови (PPR) тръби. На същите да се монтира топлоизолация тип “Eco- 
Flex” (полиетиленова пяна).
Да се сменят тръбите на всички вертикални водопроводни клонове, 
полипропиленови (PPR) тръби. На същите да се монтира топлоизолация тип 
“Eco-Flex” (полиетиленова пяна).
Да се сменят тръбите на клона захранващ вътрешните пожарни кранове с нови 
поцинковани тръби. Да се монтира топлоизолация тип “Eco-Flex” (полиетиленова 
пяна).
Да се оборудват противопожарните касети със шланг (маркуч) и струйник.
Да се сменят вертикалните канализационни клонове (ВКК), където има 
оплаквания от живущите.
В мазето където вертикалните канализационни клонове (ВКК) са видими да се облекат 
в „куфар” за предпазване от механични повреди.
Да се направи профилактика (продухване) иа хоризонталната канализация в мазето.
Да се смени хидроизолацията на покрива с нова.
При ремонт на хидроизолацията на покрива да се монтират нови воронки с предпазни 
решетки.

Част „Електрическа”
За осигуряване на безопасна експлоатация на електрическите инсталации в сградите и 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания за опазване на здравето, е необходимо



CMP дейности, които ще изпълним по конструктивно 
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили 
по време на експлоатацията, които са предписани за сградата в техническата 
спецификация, намираща се в гр.София,, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. <^саг

У

Част „КОНСТРУКТИВНА”
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ:
- Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ пълно възстановяване'' 

на мазилките и обработка на стоманобетонните елементи с оголена армировка. Това 
следва да се извърши чрез почистване на бетонната повърхност до здрав бетон, 
отстраняване на корозиралия слой от армировката с преобразувател за ръжда и 
нанасяне на подходящ репариращ състав върху нея;

- Възстановяване на бетоново покритие на елементите от сутеренното ниво и 
етажите със складови помещения, по които има оголена армировка;

- Отремонтиране на следите от течовете в последните етажни нива.

Част „АРХИТЕКТУРНА”

1. Преди изпълнението на каквито и да е довършителни ремонтно-строителни, 
възстановителни и др. видове работи е необходимо да бъдат изпълнени мерките 
описани в Доклада за резултатите от конструктивното обследване и оценка на 
състоянието на сградата;
2. Въз основа на изготвена и одобрена проектна документация, сградата да се 
приведе в съответствие с изискванията на:
• Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар (по отношение осигуряване на 
евакуационните изходи със самозатварящи се, димоуплътнени с антипаник брави 
и обособяване на незадимяема стълбищна клетка и др./. Евакуационните пътища 
да бъдат освободени и почистени от складирани мебели и материали.
• Наредба № 4 / 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхиото проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството.
• При необходимост и възможност да се осигури достъпна архитектурна среда 
за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност, в т.ч. на хората с увреждания./съгл. Чл. 1.(2) от НАРЕДБА № 4 от 1 
юли 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.)/. За целта 
е необходимо осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население 
като се отчитат специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на 
хората с увреждания. Елементите на достъпната среда трябва да се свързват 
помежду си с достъпен маршрут.
3. Изпълнението на всички видове довършителни работи в помещенията 
(стени,подови и тавански покрития, съобразно предназначението на отделните 
помещения) следва да се извърши след приключване изпълнението на мерките от 
конструктивното обследване на сградата, след подмяна на инсталациите и ремонт 
на настилките около сградата и т.н.
Преди изпълнението на финишните покрития по стени и тавани, пукнатините да се
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• Осигуряване на безопасни условия на труд и при спазване изискванията на Наредба
№2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнението се 
съобразява с Плана за безопасност и здраве, представляващ приложение към работния 
проект на обекта; ^
• Преди започване на изпълнението на строителните работи на обекта ще оъдаъ. 
поставени временни ограждения, сигнализирани с табели, ограничаващи достъпа' 
опасните места, съоръжения, машини и др.
• Утвърждаване на съобразената с работния проект актуализирана технолога* 
строителна програма съгласувана с Възложителя СО-Район „Слатина” и собствениците 
на жилищния блок 63.
• Съставя се „Заповедна книга на строежа”;
Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа с Протокол 2
Преди датата на подписването на Протокол 2 по Наредба №3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, Изпълнителят ще е извършил всички действия 
за получаването на писмени резрешения от Възложителя относно:
♦♦♦ За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно);
♦♦♦ За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски 
части и други зони с ограничен режим за преминаване;
•  За ограждане на строителната площадка с временна ограда;
•  За извозване на строителни отпадъци;
Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура 
- за временни водопровод, канализация и ел. захранване;

'Л

Доставка на необходимите материали
Изпълнителят е отговорен за доставката на всички материали, оборудване и 
обзавеждане, необходими за изпълнението на отделните СМР. Предвижда се 
използването на висококачествени и синхронизирани с БДС и ЕС материали, 
оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход 
и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. 
Всяка дейност по доставката на материали, оборудване и изделия ще бъде 
предварително съгласувана и одобрена от Строителния надзор и Сдружение на 
Собствениците.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 
строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, 
трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 
съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 
сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградата със съответните им 
технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и 
нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 
строителство. Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006 г. за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти. Материалите трябва да се избират така, че да предотвратяват корозията, 
причинена от околните условия.

Представляващ ДЗЗД «Саниране за СлагЩщ» 
«Престиж-Н.С»ЕООД -  Управител-.&<
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приета с ПМС №18/02.02.2015г. по обособена позиция №2: „Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, р-н 
„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”, находящ се в гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, въведен в експлоатация 2006 год., състоящ се от 114 апартамента и 2 
магазина, етажи -  надземни 15 броя и 1 брой полуподземен етаж е изготвена съгласно 
изискванията на Възложителя. Разгънатата застроена площ по ЗУТ е 12998,91 м2.
Срокът за изпълнение на СМР за обекта предлагаме да е 215 /двеста и пеизадесет/ 

^календарни дни, съгласно приложения линеен график. Изработваните^!*»- 
работния проект за сградата ще бъде изпълнено за срок от 
/шестдесет/календарни дни. _
Както е видно от документите, които прилагаме, имаме необходимият потенщшг-ща^ 
извършим проектирането и необходимите видове СМР, както технически (механизация 
и строителни специалисти), така и финансов.
Ще осъществим авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -  
за бл.63, ж.к. „Христо Смирненски”, гр.София.
За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с 
постоянна численост за всеки отделен етап. В офертата си предлагаме приблизително 
постоянна численост на строителни специалисти, които ще работят по време на 
цялостното изграждане на обекта. Освен високо-квалифицираните ни и с богат опит 
проектанти и специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на 
обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен 
материал, ще бъде придружен със съответният сертификат или декларация за 
съответствие.
През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно 
сътрудничество с Проектанти, Възложител и Строителен надзор.
Разработената програма за изпълнение на предмета на поръчката е направена въз 
основа на документацията, технически паспорт и енергийното обследване за блок 63 в 
ж.к. „Христо Смирненски”, писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ 
относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС, както и изискванията 
на Възложителя, описани в документацията на поръчката.
Преди започване на СМР на обекта ще се състави акт обр.2, съгласно Наредба №3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за откриване на 
строителната площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването 
и, ще бъде представяна на лицето/лицата, представляващи Възложителя, СС и 
Строителния надзор. Завършването на всеки етап от обекта ще се удостоверява с 
подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени, съгласно 
Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството.
Основният ни подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните 
принципи:
• Едновременна работа от еднотипен характер на всички нива с приоритет на по- 
горните, когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява;
• Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите 
СМР да предхождат довършителните СМР.
• Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. 
изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване 
СМР;
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1 Промени на проектна 
документация в процеса на 
изпълнение

Своевременно отправяне на въпроси към 
Възложителя за решаване на казуси преди настъпване 
на събитието. Наложилите се промени се отразяват в 
заповедната книга на обекта.

8 Пропуски при планиране на 
дейностите.

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

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ИНДИКАТОРИТЕ ЦЕЛИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОСНОВЬЙ^ЩЕ^ 
ПРИЛОЖИМ СЛЕДНИТЕ ПОДХОДИ:

N  ^
• Системен подход ""
Чрез прилагането му се осигурява взаимна обвързаност и съгласуваност на отделните 
проектни части в различните фази на инвестиционното проектиране, пълнота и 
структурно съответствие на инженерните специфични изисквания съобразно 
предназначението на обекта, което подпомага изпълнението на поставените цели и 
постигането на очакваните резултати. Чрез осигуряване на пълна взаимообвързаност и 
съгласуваност между отделните проектни части ще се постигне синхрон между 
резултатите по тях и цялостно постигане на общата цел и резултати в рамките на 
проекта. Настъпването на изменения в резултата от дадена дейност ще бъде 
синхронизирано с всички други дейности и резултати, към които има отношение.
• Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения.
Една от основните цели на инвестиционния проект е да бъде постигната максимално 
висока степен на унифициране на техническите решения. Това от една страна ще 
допринесе за оптимизиране на времето и разходите за изпълнение на строително- 
монтажните работи, а от друга страна ще допринесе за оптимизиране на разходите по 
поддръжка и експлоатация на сградата и съоръженията в нея.
Унифицирането на техническите решения ще се осигури чрез висока степен на взаимна 
обвързаност и съгласуваност на отделните проектни части в различните фази на 
инвестиционното проектиране при определяне на техническите параметри на 
залаганите строителни материали и оборудване.
• Иновативен подход
При изпълнение на проектните дейности ще бъдат прилагани иновативни подходи за 
извършване на услугата, предмет на договора, като съвременни архитектурно- 
дизайнерски решения за разчупване на съществуващата унификация, внедряване на 
иновативни решения за различни инсталации, залагане на екологични строителни 
материали и елементи, предназначени да сведат до минимум разходите за експлоатация 
и вредното въздействие върху околната среда.
• Нормативен подход
Инвестиционното проектиране, като човешка дейност, е с изключително високата 
обществена значимост, тъй като засяга огромен кръг обществени отношения между 
много заинтересовани страни. По тази причина дейността е силно нормативно 
регулирана и то най-вече чрез императивни методи. По тази причина от особена 
важност е прилагането на нормативния подход при изпълнение на всички 
идентифицирани дейности.
Индикатори и цели на поръчката, които ще бъдат постигнати:

Изработен в необходимия обем и с необходимото съдържание технически
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II. 5.1. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРКИ. 
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: \

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените 
мерки за контрол и координация на изпълнението, участника осигурява качествено 
изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на

целта на методологията е да гарантира максимална ефективност на дейноститие 
и в най- пълна степен да осигури и удовлетвори изискванията за цялост на изпълнение 
на предмета на поръчката, като създаде необходимите условия за постигане на 
максимално високо качество на продукта.

Методологията, включваща методите и подходите, представлява начин на 
действие за практическо осъществяване на конкретна дейност. Използваните методи и 
подходи при изпълнение на инвестиционното проектиране са набор от утвърдени 
техники, които се прилагат успешно в практиката по изработването на инвестиционни 
проекти.

Подходът на Изпълнителя за изработване на инвестиционните проекти ще се 
основава на следните принципи:
• Съобразяване със стратегическите документи, представяне на европейския опит 
и добри практики както от България, така и от други страни;
• Стриктно прилагане на съответното европейско и национално законодателство и 
подзаконови нормативни актове в областта на инвестиционното проектиране и 
строителство;
• Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с администрирането на 
договора за възлагане на обществената поръчка, отчитането, спазване на всички 
изисквания към публичност, плащания, архив, др.
• Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, експертиза с акцент 
върху добри практики;
• Интегриране на добри практики от релевантния опит на Участника.

II.5.2 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката 
Подготвителен етап:
Дейност 1 -  Мобилизация на екипите
Дейност 2 - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните 
дейности, както и привеждането и в съответствие с действащите български норми за 
проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му.
Етап „Изпълнение”
Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно 
изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
Дейност 2 - Съгласуване на проектите е всички контролни органи, експлоатационни 
дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база и получаване на 
всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство - 
като резултат на тази дейност ще бъде издадено разрешително за строителство въз 
основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 152, ал. 1 и 2 от



N
\

• Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
• Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически4 
съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
• Други специфични изисквания към определени видове строежи съгл£ 
нормативен акт, ако за обекта има такива;
• Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 
вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на 
строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 
разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и 
отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
• Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 
строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 
последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 
съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;
• Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 
седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
Всички становища на експертите по отделните части на оценката се оформят в 
един Комплексен доклад, където се прави заключение, дали инвестиционният проект 
отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението 
му по реда на чл.145 от ЗУТ от главния архитект на район „Слатина” и издаване на 
разрешение за строеж. Оценката за съответствие (комплексния доклад), ще бъде 
съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта. Докладът за 
оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от 
всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
Инвестиционните проекти ще се съгласуват и одобряват въз основа на представени:
• Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания 
към строежа;
• Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на 
населението за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към 
мрежите на техническата инфраструктура;
• Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината 
на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за 
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален 
закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове.

II.5. СТЪПКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ 
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ. ПОДХОДИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СДРУЖЕНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СЪГЛАСУВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ.
Основна отговорност за съгласуваност между отделните части на проекта е на главният 
проектант -  арх. Мариана Дионисиева Цветкова.
Проектантите на отделните части ще съгласуват всяко свое решение предварително с 

главния проектант, който ще бъде наясно с общия ход на проектиране и развитието на 
останалите проектни части. Съгласуването на всяко решение предварително е 
предпоставка за едно безпроблемно решаване на проектантската задача качествено и
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69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 20\7 
г. и изм. и доп. бр. 63 от 31.07.2018г.) и съобразно категорията на сградата^\ 
Обяснителна записка 
Г рафична част

1 г 1

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/2004 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.)

Обяснителна записка 
Графична част

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с Постановление 
№ 267 от 5 декември 2017 г.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -
Да се изготви и представи сметна документация по части, в т.ч. подробни 

количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за 
видовете СМР.

Н.З. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО: j
Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да 

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;

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

У всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като 
задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед 
постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 
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

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

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, 
която ще 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, следва да се използват означенията на отделните 
типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност 
и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на 
самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и 
Количествено-стойностната сметки (КСС).

Част КОНСТРУКЦИИ - конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от 
промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, ако в техническото 
обследване са предписани задължителни мерки за изпълнение.
*♦* Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно
предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на 
сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на 
сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане 
строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
❖  Конструктивен проект, ако е приложимо - графичен материал, статични и 
динамични изчисления.
*** Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 
остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими;
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о ремонт или подмяна на амортизирани общи части на сис
отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на 
енергийната ефективност;

о реконструкция на вертикалната система за отопление в 
хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода 
на топлина за всеки ССО в сградата; 

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

о инсталиране на система за автоматично централизирано управление 
на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

о инсталиране на система за автоматизирано централизирано 
управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; 

о газифициране на сгради (монтиране на газов котел и 
присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е 
налична в близост до сградата;

о мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
'С Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението 

на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на 
общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с 
енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи 
са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, 
нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 
дограма в самостоятелния обект.

По Националната програма ще се финансира икономически най- 
ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига 
клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 
2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.), а в случая за многофамилна 
жилищна сграда в гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. “Христо Смирненски“, бл. 63, 
това е Пакет №1.

II.2. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ
Разработването на работните проекти и авторския надзор ще се осъществи от 

партньора в Обединението -  „М-СИНТЕЗ”ЕООД. Работните проекти за нуждите на 
обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна 
уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране 
дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количествено-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 Район 
„Слатина” - СО.

В обяснителните записки проектантите на „М-СИНТЕЗ”ЕООД подробно ще 
опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, 
комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи 
норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки
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система тип EPS, с 5= 10 cm и коеф. на топлопроводност А,<0,035 W/mK от в^нщн\щ 
страна. ^
По бордовете на покривната конструкция, ще използваме каменна вата, която е с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2. По втори и трети тип покриви ще се 
достави и положи топлинна изолация от каменна вата, която е с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
Като съпътстващи мерки са предвидени демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова 
обшивка от поцинкована ламарина по покриви.
Ще се съобразим с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ, относно 
допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна 
уредба. За всички материали и продукти ще се спази изискването по фасадите и 
покривите на строежи с височина над 28м /какъвто е блок 63/, ще се положат 
топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно 
покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
По останалите типове покриви не се предписват енергоспестяващи мерки, поради 
сложността на тяхното изпълнение (намаляване на размера на балконски врати по 
височина, сложно бъдещо отводняване на тези балкони и пин.), следователно 
коефициентите на топлопреминаване през покрив-терасите остават константни 
стойности след реализирането на енергоспестяващите мерки.

Мярка за енергоспестяване №4: Доставка и монтаж на тръбна изолация по 
хоризонтална мрежа за ВОИ в сутерен
ЕСМ включва доставка и монтаж на тръбна изолация екструдиран полиетилен по 
хоризонтална мрежа ВОИ в сутерен /различни размери, средно/.

Мярка за енергоспестяване №5: Подмяна на хоризонтална и вертикална тръбна мрежа 
на водоснабдителна инсталация БГВ 
ЕСМ включва:
Демонтаж на стоманени поцинковани тръби, доставка и монтаж на PVC тръби, 
фитинги, крепежи и тръбна изолация екструдиран полиетилен по хоризонтални мрежи 
в сутерен и последни нива и магистрални тръбопроводи за вторите кръгове /само топла, 
без рециркулация, различни размери, средно/. Извозване на отпадъци. Хидравлична 
проба.
Демонтаж на стоманени поцинковани тръби, доставка и монтаж на PVC тръби, 
фитинги, крепежи и тръбна изолация екструдиран полиетилен по вертикалите за 
рециркулация на вторите кръгове от девети етажи до сутерен. Извозване на отпадъци. 
Хидравлична проба.
Подмяна на вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация /щрангове топла, 
рециркулация/, с полагане на топлоизолация, пломбиране.
В енергийният одит не са предписани енергоспестяващи мерки през подовете в 
сградата поради следните причини:

Фасадната дограма достига до долен ръб на плочата (еркери -  остъклени 
балкони) и изпълнението на топлоизолационна система е невъзможно поради 
липса на полезна височина.

- По тавана на неототяем сутерен има множество тръбни мрежи за ВОИ и 
БЕВ, което прави трудно полагането на топлоизолационна система по тези 
места.
Топлинното изолиране на фасадни стени и подмяната на дограма на 
неотопляемия сутерен са задължителни от гледна точка на естеттация и
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♦  ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА 1.3 Общи строителни 

характеристики

Застроена
Площ

РЗП Кондицио
нирана
ПЛОЩ

2 °п
АS

\tZ
____I

Кондициониран 
брутен обем (Vs) Кондициониран 

нетен обем (V)
m 2 m2 нС m 3 т5 m3

944,77 12 998,91 11 592 35 893 32 457 29 770

Поръчката е с предмет инженеринг и се изпълнява на два отделни етапа - етап първи е 
изготвянето и съгласуването на инвестиционен проект във фаза работен, а етап втори е 
извършване на строителните работи и упражняване на авторски надзор.
• Работният проект следва да включва набор от допустимите по програмата 
дейности, като база за разработване на проектантските решения ще са двата вида 
обследвания: обследването за енергийна ефективност и паспорт на сградата, както и 
конструктивния доклад за сградата.
Ако Обединение ДЗЗД Саниране за Слатина” бъде избрано за Изпълнител на 
обекта, ще бъде изготвена проектна документация изцяло съобразена с 
действащата към момента нормативна уредба и с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на 
Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на 
НПЕЕМЖС.

II. ПРЕДВИДЕН ОСНОВЕН ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ 
ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

В доклада от обследването на сградата са разгледани два пакета от 
енергоспестяващи мерки. Оценяването на икономически най-ефективният пакет е 
извършено спрямо показателя, съотношение "разходи-ползи", за постигане на 
минимално допустимия клас на енергопотребление.

След направения сравнителен анализ става ясно, че Пакет №1 е икономически 
най-изгоден, като след реализирането му одитираната сграда ще достигне клас „С” от 
скалата на класовете на енергопотребление за „Жилищни сгради". В пакетът се 
предвижда въвеждането на енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите през 
фасадни стени, дограма, покрив, полагане на топлинна изолация по хоризонтална 
тръбна мрежа за ВОИ (сутерен) и цялостна подмяна на хоризонтална и вертикална 
тръбна мрежа за БГВ с полагане на топлинна изолация.

След изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки, разходът на 
енергия ще се понижи с 38 %.

Мярка за енергоспестяване №1: Топлинно изолиране на външни стени.

/ , S*
\ Ч,
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m и предстенна зидария с газобетонни блокчета с 8=0,10 ш. По фасаднцтесхени са 
констатирани положени топлоизолационни системи.

Дограмата представлява дървена двускатна, PVC, алуминиеви и д1 
профили остъклени със стъклопакет, метални плътни врати, метално единцшй?; 
остъкление по балкони и лоджии. Неподменената дървена и метална дограма+е- 
предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Покривите в сградата представляват осем типа, както следва: 
първи тип - плосък студен покрив с подпокривно пространство с h=2,15 ш(машинни 
помещения за двата входа на кота +45, гп), покрит с хидроизолация; 
втори и трети тип са плоски покриви покрити с хидроизолация (кота +39,60 ш), като 
втори тип е плосък студен покрив с въздушно пространство h=2,60 m (тавански 
помещения за двата входа), а трети тип е плосък топъл покрив, под който са ситуирани 
жилищни ателиета;
четвърти тип - плосък топъл покрив покрит с хидроизолация (кота +42,00 ш - ситуирани 
под фотоволтаично поле на двата входа);
пети тип - плосък топъл покрив покрит с хидроизолация (козирки над входни 
предверия за двата входа);
шести тип - плосък топъл покрив покрит с хидроизолация (над усвоен балкон на втори 
жилищен етаж по фасада югозапад);
седми и осми типове са плоски топли покриви - тераси над остъклени балкони и 
лоджии.

Установени са четири типа под:
първи тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки; 
втори тип - под върху земя;
трети и четвърти тип са подове граничещи с външен въздух (еркери), по които 
поставен топлоизолационен продукт.

СХЕМА НА СГРАДАТА_____________________________________

няма

Вход Б 
00

3 г ■— "I -Ш

Вход А 
00

3 1-  1—с

Многофамилна жилищна сграда в гр. София, 
р-н "Слатина", ж.к. "Христо Смирненски", бл. 63

/< г .  А  *\ /р .  о
Представляващ ДЗЗД «Саниране за 
«Престиж-Н.С»ЕООД-  Управител .V./;. Jy/.].. ^
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Метален дюбел с 
метална шайба

Метален дюбел, негорим 
с метална шайба за вата

„ КАМ-04 ” 
ООД

Декларация за 
съответствие

Плафониера със 
сензор за 
движение

Плафониера със сензор за 
движение LEO

„ Бива ” 
ЕООД

Декларация за 
характеристиките на 
строителния продукт

Ламарина Ламарина „ Балкан 
Стийл 
Инженеринг 
”ООД

Декларация за 
съответствие

Латекс Латекс АНГРО 
БУЛМАКС

„ АНГРО ”0
од

Декларация за 
съответствие

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

^2,.2. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

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

2.3. Технология за строителство

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

Част „Архитектура”:

Част „Конструкции”:

Част „ВиК”:

Част „ОВ”:

Част „Електро”:

2.4. Управление на рисковете

(Изложението следва да съдържа аспекти на проявление и области на влияние на 
дефинираните от Възложителя рискове,степента на въздействието, мерки за 
недопускане/предотвратяване и управление на последиците от настъпилия риск)

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности - 5 /пет/



предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието 
продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение

Продукт/материа 
л по

количествена
сметка

Предложение на 
участника с описание на 

спецификациите

Производит
ел/

Доставчик

Приложени 
сертификати и/или 

декларации за 
съответствие и/или 

др.

Силикатна
мазилка

Мазилка от калиево 
водно стъкло за външно и 
вътрешно приложение

„СТРОМ 
21 ” ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Мозаечна мазилка

с

Мазилка с органични 
свързващи вещества за 
крайно покритие

„БИЛМАТ” 
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

PVC пет-камерна 
дограма

PVC пет-камерна 
дограма с двоен 
стъклопакет с едно ниско 
емисионно външно 
стъкло, с коефициент на 
топлопреминаване < 1,40 
W/m2K по спецификация.

„ Трансстро 
й 17’’ЕООД

Декларация за
експлоатационни
показатели

Топлоизолационни 
плоскости EPS, с 
дебелина 10см, А 
<0,033 W/mK

Топлоизолационни 
плоскости от 
експандиран
пенополистирен за 
фасадни изолации

„ Сен Гобен 
Вебер 
България ” 
ЕООД 
WEBER

Декларация за
експлоатационни
показатели

Лепилна и 
шпакловъчна смес 
с фибри за EPS , 
XPS и минерална 
вата

Лепшна и шпакловъчна 
смес с фибри за EPS, XPS 
и минерална вата

„ Оргахим ” 

АД - Русе

Декларация за
експлоатационни
показатели

Топлоизолационни 
плоскости XPS, А 
<0,03 W/mK; 
Топлоизолационни 
плоскости XPS, с 

Дебелина 6 см, А 
<0,03 W/mK

FIBRANxps ETICS GF

Топлоизолационни 
плоскости XPS, с 
дебелина 6 см, А <0,03 
W/mK (вкл. лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у

„АНГРО”
ООД

Декларация за
експлоатационни
показатели
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СТРОМ 21
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

Цжтралем офис: >р. Софи», Суяздол ул 'Траян Танев* № 97. 
тел/факс 02 822 08 99 02 920 06 96. 02 920 07 93;факс 02 920 12 J2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ X
DECLARATION OF PERFORMANCE 

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR- Силикатна мазилка BAUMASTER
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна мазилка BAUMASTER

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

Дата на производство: 20] 7

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

Защитно-декоративно покрнтие-силикатна мазилка BAUMASTER 
Класификация съгласно БДС EN 15824:2009 

неприложимо

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

Стром 21 ООД, ул.Траян Танев № 97, 1362 София

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

Неприложимо

/

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

система 4

7. В случая на декларация за експлоатационни по^аз&тели относно строит 
обхванат от хармонизиран стандарт: л '

4 f t  О У Нотифицирана лаборатория: Изпнтвателенпцвнтър по строителю 
X I  * при „НИСИ” ЕООД, NB 20321 ,

Хдая di Протокол от първоначално изпитване №. 1ТТ-Щ8-3-316/19.04.2010

/1 2£i



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

Неприложимо

9. Декларирани експлоатационнни показатели

j Същест вени характеристики Експл.показ. Хармонизирана
Техническа

Спецификация
Реакция на огън Евроклас А2 IIp.N 1871-CPR-Rtf- 

135/09.05.2016 
съгл.БДС EN 13501-1

Якост на сцепление след кондициониране 1,5 N/mm2 FN 15824:2009

Сцепление при натоварване на опън 1,0 N/mm2 EN 15824:2009

Коефициент на пренасяне на водните пари
137 g/(m2.d) EN 15824:2009

Коефициент на водопроггускливост
0,4 kg/m2h0,5

EN 15824:2009

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за 
експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, 
посочен в точка 4. j

Подписано за и от името па производителя от: |

гр. София, 
04.01.2017 г.

Изпълнителен Директор:..
II
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Ь & Л  Б И Л М А Т
Шумен, бур С Велики 25 тел :факс 832 512 
София - склад 02/973 87 43__________ ,

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на регламент (ЕС)№305/2011 

№ 040401
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

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

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

БДС EN 15824 (Декоративна мозаечна м азилка
„Бил мат“

Номер на партида -  виж опаковката. с я

Защ итно-декоративно п о к р и т и е -  за вътреш на и 
външ на употреба. За нанасяне върху стени и 
топлоизолационни системи, с дебелина определена от 
производителя.

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

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с 
упълномощен представител, чието 
пълномощие включва задачите посочени в чл. 12/2/;

ДЕКОРАТИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА „БИ ЛМ А Т
Билм ат ООД
ул. „Д-р П .Кърджиев“ 7а
9700 Шумен
България

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на Система 4
постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, когато са изложени в РСП 
приложение V:

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт:
Изпитвателна лаборатория, с per.JVs 271 ЛИ извършва определяне на типа на продукта въз основа на изпитването от 
типа и издаде протокол с №906-3-154/03.01.2012 г. от изпитването. Производителят поддържа Система за 
производствен контрол в предприятието и издаде декларация за постоянството на експлоатационните показатели.
8. Декларирани експлоатационни показатели:_________________________________________ г_______________ |__________

Съществени характеристики | Експлоатационни показатели Х армонизирана
техническа

спецификация

Паропропускливост ! V2 1!
БДС EN 15824:2009Абсорбция на вода W2

I Якост на сцепление > 0,3 N/mrrr

Сцепление при натоварвана на опън > 0,3 N/mm2

Реакция на пгьн Клас F БДС EN 13501-1 :2007
9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т, 1 и т.2, съответстват на декларираните експлоат! 
показатели в т.8.
Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в т.4.

щионни

Подписано за и от името на производителя: 
Билмат ООД, 06.11.2017 г.

Борис Тодоров 
Управител

Маркировката поставена за първи път на продукта през 2010 г. ;;ч-

I

* : 
л.О
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

•V
:ir.

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният „ТРАНССТРОЙ 1 7 “ ЕООД, гр.Дупиица, ул.“Княз Борис1“28,
декларирам на собствена отговорност, ие продуктите !

Прозорци и врати система Profilink Premium от ПВЦ профили без свойства, свързани с
огиезащита и уплътнение срещу пушек.

произведени в Производствената база на ТРАНССТРОЙ 17 ЕООД, за които ре отнася тази 
декларация, са произведени в условията на въведена от производителя система за производствен 
контрол и са в съответствие със следния стандарт i

и в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСС1Т), която въвежда 
Директива за строителните продукти (CPD) 89/106ЕЕС на съвета на Европейската общност. 
Декларацията се издава въз основа на протоколи от първоначално изпитване на типа иа продукта:

1. Протокол за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номер 
ITT -  08.44 К / 08.04.2010 г. за Прозорци от ПВЦ профили система „Profilink “ серия „ 
PREMIUM издаден от НИСИ ЕООД - гр. София -  нотифшшран орган за оценка на 
съответствието № NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия и с Разрешеше № CPD 10 
NB 2032 на МРРБ.

2. Протокол от изпитване на профили № 824-1-532 / 04.09.2008 г„ съгласно EN 12608.
3. Протокол за определяне степен на горимост № ИЦ-89-120 / 21.11.2005 г. па Научно 

приложен институт по пожарна и аварийна безопасност при НС ПАБ на МВР, съгласно 
стандарт БДС EN 60695 -  П -  10.

4. Протокол „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати” с №2309 / 
12.10.2005 г„ издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към 
Министерството на Здравеопазването.
Резултатите от гореспоменатите сертификати са придобити чрез каскаден принцип от 

Профилинк ООД, гр. Пловдив, ул. Нсстор Абаджиев №55. Декларираме, че произведения продукт 
е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване 
инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените 
изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения 
краен продукт,ТРАНССТРОЙ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да 
не използва резултатите от изпитванията проведени от Профилинк ООД.

(.пецифични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени 
на опаковката или придружават продукта.

БДCEN 14351-1:2006

Година на поставяне на маркировката „СЕ”: 2008

Декларирам, че ми с известна отговорността, коят

28.03.2018 г. 

гр. Дупница

28.03.2018 г.



) PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
—Пловдив 4023, улЛюстор Абаджиев" № 55 
|Гелефон: 032/ 600 700 , Факс: 032 / 600 900 
- www.orofilmk.net e-mail: office@profilink.bq

ПРОФИЛИНК ООД

Прн.тожснискеЗ къч НСИОССП 
Към ч?1.25 от 2

Декларация за съответствие
Долуподписаният: Йордан Фпданов -  управител на фирма “ПРОФИЛИНК” ООД; 

адрес: гр.Пловдив ул. ”Нсстор Абаджиев” № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: „Профили от 
непластифициран поливинил хлорид (.PVC-U) за производство на врати и прозорци 
системи Prpfilmk, за които се отнася тази декларация е в съответствие с 
предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608, БДС EN 14351-1 и в 
съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която 
въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/109ЕЕС на съвета на 
Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК” ООД има внедрена Система за Управление на 
качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Серт.рег.Лг»44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство -  ИЦС 
НИСИ -  ЕООД( Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните 
продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комиспя ) и притежава 
Протоколи от изпитване на профили № 627-1 -469/05.08~2005г., № 824-1-532/04.09.2008г., 
№ 823-1-531/04.09.2008г., съгласно EN 12608 и протоколи за първоначално изпитване на 
типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номера:
ITT-08.43К/08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Ultra ; 
ITT -  08.48К /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Classic ; 
ITT- 08.50К /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profllink серия Lux; 
ITT-08.44K /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium; 
ITT- 13.8/01/04/2013г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium 5 
ITT - 13.9/01/04/20l3r. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium Z 
ITT -  09.4К /08.04.2010 г. за вратя от PVC профили система Profilink“ серия Doors

Продуктът притежава „Здравна оценка зя приложимост PVC профили за 
прозорци и врати” с Л<!2309/12.10.20О5г., издаден от Национален център но опазване на 
общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от 
изпитване №ИЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от 
Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност” съгласно E.N 60695-11-10.
Година на поставяне на маркировката „С Е ” : 2008

Декларирам, ч - *

Дата: 08.01.2015 г.

Гр. Пловдив

£ 0 >

http://www.orofilmk.net
mailto:office@profilink.bq


на систем а за уп р а вл е н и е  съ гл асно  

EN ISO 9001 : 2008

T U V N O R D

В съответствие с процедурите на TUV NORD CERT се удостоверява, че

Профилинк ООД 
ул. Нестор Абаджиев № 55 
4023 Пловдив 
България

прилага система за управление в областта на

w w w . p r o f i l i n k . n e t

Производство и търговия на PVC и AI профили,
PVC системи за врати и прозорци, щори и облицовки, 
PVC компаунди и гранулати.

Сертификат per. № 44 100 061212 
Доклад от одит Ne 3592 0102

Валиден до 2015-07-30 
Първо сертифицирано 2006

C $ h ‘
Сертифициращ орган на 
TOV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2012-07-31

Това сертифицирана бе проведено съгласно процедурите на TClV NORD CERT за одит и сертификация и 
контролни одити.

TOV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-oert.com

l

http://www.profilink.net
http://www.tuev-nord-oert.com


"Tweber
SAINT-GOBAIN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

№ DoP-CPR-BG-EPS-013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 
weber.therm Фасадни топлоизолационни плочи EPS-F 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1 -TR150-WL(T)1 
Дебелини: 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,120

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Типа, партидния номер, серията и датата на производство са представени върху 
опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съ ответстви е  с 
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено о т  производителя: 
Топлоизолационни плоскости от експандиран пенополистирен за фасадни 
изолации

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

5.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Направление Вебер
Индустриална зона, Полето № 6
2230 гр. Костинброд, България
Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg
Производство:
Макс Матириалс ООД 
Ул. Оборище №34
2000 гр. Варна О
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието  
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД ^ . •*
Направление Вебер 
Индустриална зона, Полето № 6 
2230 гр. Костинброд, България
Тел.:+359 2 400 37 00; Ф акс:+359 2 400 37 05 .
e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg \

3? />/

/

ч
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството  на експлоатационните 

показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложени^ vJ

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели о тн о о  челен продукт,
обхванат о т  хармонизиран стандарт:

-  Научно-изследователски институт по строителни материал! ЕООД 1528 София, 
ф 'У Л .“Илия Бешков” 1, Разрешение N CPD 05-NB 1950/17.09.2007 г. извърши

/  457 ! <*§*•

сгТТТТг»
\М «а| j  ч SAINT-GOBAIN

+  ! Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето Ns 6 
твл. J j3 5 9  2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail, office@weber.bg, web: www.weber.l

СТр, 1 ОТ 2

mailto:office@weber.bg
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mailto:office@weber.bg
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Tweber
SAINT-GOBAIN

първоначални типови изпитвания и издаде протоколи съгласно хармонизирана 
норма БДС EN 13163

- - FIRES s.r.o, Osloboditel’ov 282, 059 35 Batizovce, Словакия, Идентификационен
номер: NB 1396 извърши изпитвания за клас на реакция на огън

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продук\>, за 
който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлотационни показатели Хармонизиран стандарт, 
техническа спецификация

Клас по реакция на огън с 
допълнителна класификация S Е

БДС EN 13163

i

Дебелина T2 -  виж етикета/опаковката

Продължително водопоглъщане при 
пълно потапяне WL(T)i WL(T)2 (< 2 %)

Коефициент на топлопроводност А <0 033 W/m К

Съпротивление на 
топлопреминаване Rd {10-600 mm) 0.32- 19.30 m2 K/W

Якост на огъване 180 КРа

Обемна плътност 13-15 kg/m3

Клас на допуски на дебелина Ti T2 (+/-1 mm)

Клас на допуски на дължина Li L2 (+/- 2 mm)

Клас на допуски на широчина Wi W2 (+/- 2 mm)

Клас на допуски на правоъгълност Si S2 {+/- 2 mm/1000 mm)

Клас на допуски на равнинност Pi P4 {+/- 5 mm)

Стабилност на размерите при 
определени температурно- 
влажностни условия DS{70,-)1

DS (70,-) 1

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, с ъ о тв е тс тв а т  на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9

Настоящата Декларация за експлотационните показатели се издава изцяло на
отговорността на производителя посочен в точка 4. 
Подписано за и от името на производителя от: (

Снежана Семова I
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс Бъл 
гр. Костинброд, 06.01.2014 г.

С ?  *\

3 ггПТгг. , ,
- V \м\у у; SAINT-GOBAIN I

S t y  c L  '^'-A „йзлГобен Констракшьн Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
лел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg, web www weber.bg
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Оргахим
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

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

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

Номер на партидата: виж опаковката

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

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

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

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

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

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

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

Система 3

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

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

Неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели



Оргахим
СЪЩЕСТВЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ХАРМОНИЗИРАНА 

ТЕХНИЧЕСКА N 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Съотношение на 
компонентите - суха смес:вода

100:25 -

Зърнометричен състав - 
преминали количества през 
сита с отвори:
0,5 мм 
0,25 мм 
0,125 мм 
0,063 мм

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

БДС EN 1015-1:2001

Плътност на втвърдения 
разтвор

1660 kg/m3 БДС EN 1015- 
10:2001/А1:2007

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

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

11:2001/А1:2007, 
БДС EN 998-1

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

ETAG-004 (ЕОТА)
Коефициент на капилярна 
абсорбция на вода 0,04 kg/ra2.min0-5 БДС EN 1015-18:2003, 

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

130 kPa
БДС EN 1015-12:2003, 

ETAG-004 (ЕОТА)

Отделяне на опасни вещества виж ИЛБ

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

Неприложимо

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

Л\ Ъ у-
с



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

fibranr \
\

Но

1 Уникален идентификационен код на тила продукт

BG-1001-001

FI&RANxps MAESTRO

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

MAESTRO 20 * 30

Thermal insulation tor buildings (ThIB)

XPS-EN 13164-T3-CS{ 1 Q\Y)200-DS(TH}-WL(T}0,7-WD(V)3

4 Име. регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес FIBRAN Buigana АО. 33 Okolovrasten pat S ir, 
за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 1404, Sofia, Bulgaria

5 Когзто е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 not relevant

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

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

Хармонизиран стандарт EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Мерни единици Декларирани
експлоатационни
показатели

Дебелина Ок И " 1) 2 0-3 0

Топлинно съпротивление
Клас Дебелина т ТЗ

Топлинно съпротивление R0 |mJ K/W] see below table

Т оплопроеодност AD [W/m KJ 0,033

Реакция на огън Реакция на огън Euroclass E

Отделяне на опасни вещества Отделяне на опасни вещества NPD

Индекс на звукологлъщане Звукологлъщане NPO

Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPD

Продължително ведологлъщане при 
пъпно потопяване WL(T) [vol.%) <0.7

Продължително водопоглъщане чрез 
дифузия

WD(V} [vol.%1 £3

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

Якост на натиск Напрежение на натиск ипи Якост на 
натиск

CS(10/Y) [kPa] 200

Якост на опън / Якост на 01ъване Якост на опън перпендикулярно на 
повърхностите TR [kPa} NPD

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

Реакция на огън
Euroclass F

Топлинно съпротивление Ro fm* K/W} see below table

Т оплопроводност \ 0 [W/m K] 0,033

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

Мрвзоусгойчивост след 
продължително изпитване за 
дифузията на вода

FTCD NPD

Мразоустойчивост след 
продължително водопоглъщане при 
пълно потапяне

FTCI NPD

Стабилност на размерите при 
определена температура и 
относителна влажност

DS

Деформация при определено 
натоварване на натиск D U NPD

Дълготрайност на якостта на натиск при топлина. 
а)мосферни влияния, стареене / разрушаване

Пълзене при натоварване на натиск

30(2/1.5/50} NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2. е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Д ебелина 20 25 30 4 0 50 6 0 70 80 90 100 120 140
Rc |m ' K/W1 0,fi 0 ,75 0 ,9 0 U O LSO 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,60 4 ,2 0

Име

Длъжност

Място

Подпис

/1 yW



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ^  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

fibrair
No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

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

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

XPS-EN 13164-Т1 -CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за FIBRANSA 56010 Thessaloniki Greece 
контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

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

GR-1007-002

FIBRANxps 300

300 70-100

Thermal insulation for buildings

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

AVCP - System 3

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

Хармонизиран стандарт EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Мерни единици Декларирани

Дебелина dN [mm] 70-100

Топлинно съпротивление
Клас Дебелина т T1

Топлинно съпротивление Rd [m2 K/W] see below table

Топлопроводност XD [W/m K] 0,034

Реакция на огън Реакция на огън Euroclass E

Отделяне на опасни вещества Отделяне на опасни вещества NPD

Индекс на звукопоглъщане Звукопоглъщане NPD

Продължително горене с пламък Продължително горене с пламък NPD

Продължително водопоглъщане при 
пълно потопяване

WL(T) [vol.%] 0,7

Водопоглъщане
Продължително водопоглъщане чрез 
дифузия

WD(V) [vol.%] 3

Преминаване на водна пара Коефициент на дифузно съпротивление MU 150

Якост на натиск
Напрежение на натиск или Якост на 
натиск

CS(10/Y) [kPa] 300

Якост на опън / Якост на огъване
Якост на опън перпендикулярно на 
повърхностите

TR [kPa] NPD

Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване Реакция на огън Euroclass E

Топлинно съпротивление R0 [m2 K/W] see below table

Топлопроводност Xd [W/m K] 0,034

Устойчивост на
замразяване/размразяване след 
продължително водопоглъщане при 
дифузия

FTCD NPD

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

Устойчивост на
замразяване/размразяване след 
продължително водопоглъщане при пълно 
потопяване

FTC I NPD

Стабилност на размерите при определени 
темлературно-влажностни условия DS NPD

Деформация при определени условия на 
натоварване на натиск и температурно 
въздействие

DLT NPD

Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, 
атмосферни влияния, стареене / разрушаване Пълзене при натоварване на натиск CC (2/1,5/50) NPD

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

Д ебелина 70 80 90 100
R„ [m 2 K/W] 2,05 2,35 2,6 2,9

Име Stella Chadiarakou

Длъжност R&D -Quality Assurance Manager

Място Thessaloniki
Дата 22/04/2014

Подпис
(/Л &

Този продукт съдържа хексабромоциклододе^! ^1клар^(ия сп</ред изискванията на Регламент за строителните продукти.Член б,Параграф 5}



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Долуподписаният Стром 21 ООД, гр. София, ул. Траян Танев 97 декларирам на 

собствена отговорност, че продуктът

СтъклоФибъона Мрежа за топлоизолационни системи 145 го

произведсгво на фирма OMFA,Словакия,Драховице,ул.Школска 54 за който се 
отнася тази декларация, е в съответствие със следните нормативни актове:

БДС EN 13449:2004

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално 
изпитване на типа на продукта

№:ПБ 1.3/11-143-3/29.08.2011 год.

Протоколът е издаден от Изпитвателен Център към „МФПА Лайпциг ГмбХ, гр. 
Лайпциг,Германия за продукт по система 4 съгласно НОССИС

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта 
могат да се приложат отделно към декларацията

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

A U C .



СТРОМ 21
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

Цмлралан офис: ip. София, к». Суяадол ук "Трош Танев' № 97. 
тел/фскс 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93:факе: 02 920 J 2 32

http:,wvv\v $trorn21 еи;

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

Съгласно Приложение I към НАРЕДБА № РД-02-20-1/05.02.2015 

№ 008
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GRUND BALM ASTER -  бетон контакт

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния 
продукт:

ФС-09/2008 ^

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

Контактен грунд „GRUND BAUMASTER -  бетон контакт”

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

Стром 21 ООД, ул.Траян Танев № 97,1362 София

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител / когато е приложимо/
Неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване па съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):
Нотифицирана лаборатория: Изпитвателен Център по Строителство 
при „НИСИ” ЕООД
Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта №: 809-3- 
256/01.09.2008

7. Декларирани nj на характеристиките на 
л  \

строит<|:яния продукт

/ / £

/



Съществени характеристики

Време на изсъхване
Съдържание на нелетливи вещества

Якост на сцепление при опън към бетон

Показател

30 min
68.90%

1.3 N/mm2

Метод за
изпитване/изчисление/о 
______предела не______
БДС EN ISO 3678:1996
БДС EN ISO 3251:2008

2^,
БДС EN ISO 4624:200$%. К

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

Подписано за и от името на производителя от:

гр. София, 
01.07.2015 г.

X
О/ с П

С А ,sv
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СТРОМ 21
ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

Централен офмс: гр. София, ке Суходол. ул "Троян Тонев" Ns 97, 
тел/фскс 02 622 06 99. 02 920 06 96 02 920 07 93.фа«с 02 920 12 $2

httprVwww strong 1 eu
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Строи 21 ООД, гр. София, ул. Траян Танев 97 декларирам 
на собствена отговорност, че продуктът

Перфориран ъгъл с мрежа

произведство на фирма "LikovTtd.rp.KypxnM , за който се отнася тази декларация, 
е в съответствие със следните нормативни актове:

БДС EN 13449:2004

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално 
изпитване на типа на продукта

ИТП №:060-31421.

Протоколът е издаден от Технически и тестов институт по строителство, 
гр. Прага, Клон-офис 0600 -Брно, за продукт по система 4 съгласно НОССИС

Специфични изисквания, свързани с употребата наЦизДукта 
могат да се приложат отделно към декларацията;;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл^ 313 от ИК

Гр. София 
05.01.2017

Николай п
/Изпълнителен Дирек

It

; / / /

JVC,



Мегзхим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

Техническо описание

Dekorator 
Алкидна боя 3 в 1

Определение
Използва се за дълготрайна антикорозионна защита и декорация на метални 
повърхности: цистерни, резервоари, тръбопроводи и други предмети от 
промишленост и бита, които се експлоатират на открито или в закрити 
помещения. Може да се нанася директно върху ръжда. Благодарение на своя състав 
боята пасивира ръждата и елиминира остатъчната влага.

Класификация
• Продукт на база органични разтворители
• Свързващо вещество-алкидна смола
• За екстериорна и интериорна употреба
• Цветова гама: Произвежда се в цветовата гама по каталог на фирмата.

Състав
хомогенна система от фино смлени пигменти,антикорозийни добавки и 
специални адитиви във висококачествена алкидна смола .
Показатели

! № Показатели Норми г! Методи

!7 - "■

На продукта
Външен вид след разбъркване Хомогенна маса Визуално !
Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0,5)°С , в s, не 
гю-малко от

80 БДС 10775-80.
1

! 3.
1------
1

Финост на смилане, в pm, не повече от 10 БДС 6138-82. j 
____I

Н а п ок р и т и ет о
I

' 1
4. Съхливост при (23±2)°С до степен 4, в h , не 

повече от
12 БДС 8663-80 1

!
_ .. j

j5. Външен вид и цвят по еталон БДС 2314-82.
6. Еластичност, в mm, не повече от 1 БДС 10611-82. :
7.

т ~

Адхезия ,в бала, не повече от 1 БДС EN ISO ; 
2409-98 !

Устойчивост на дестилирана вода при 
(23±2)°С, в h, не по-малко от

6 БДС EN ISO ' 
2812/1-96

9. Устойчивост на 5%-ен разтвор на натриев 
хлорид в дестилирана вода при (23±2)°С, в 
h , не по-малко от

10 БДС EN ISO • 
2812/1-96 i

10. Покривност,в g/m2,He повече от 130 БДС 14475-78 ! 
т.З, i j

I
TDS 75 /  октом ври, 2016 г.
D ekorator Алкидна боя 3в1 /  

. . .  />
''O
0
1 /



Негахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

Начин на употреба: Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася 
се с четка, валяк или бояджийски пистолет в един или два слоя. Инструментите се 
измиват веднага след края на работата

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ 

Разход:
80 т 1 /т 2(наслой);

Съхнене:
8-10 часа при 20 °С

Съхранение:
В сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се 
пази от огън и от достъп на деца.

Срок на съхранение
24 месеца от датата на производство

Нето
500 ml е , 2,5 L

Документация
Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в 
което се посочват:

• Наименование на фирмата производител
• Наименование на продукта и Техническа Спецификация
•  Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата 

Спецификация 75-2005
• Дата на производство
• I юдпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за 
управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния 
продукт.
Системата обхваща три етапа:

• Входящ контрол на суровините и материалите
• Технологичен (производствен) контрол
• Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни 
записи.

2
TDS 75 /  октом ври, 201$ г. 
D ekorator Алкидна боя 3в1
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Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 81? 721, fax : 082 817 725

Начин на употреба: Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася 
се с четка, валяк или бояджийски пистолет в един или два слоя. Инструментите се 
измиват веднага след края на работата

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ 

Разход:
80 т 1 /т 2(наслой);

Съхнене:
8-10 часа при 20 °С

Съхранение:
В сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се 
пази от огън и от достъп на деца.

Срок на съхранение
24 месеца от датата на производство

Нето
500 ml е , 2,5 L

Документация
Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в 
което се посочват:

• Наименование на фирмата производител
• Наименование на продукта и Техническа Спецификация
• Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата 

Спецификация 75-2005
• Дата на производство
• I юдпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за 
управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния 
продукт.
Системата обхваща три етапа:

• Входящ контрол на суровините и материалите
• Технологичен (производствен) контрол
• Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни 
записи.

TDS 75 /  октом ври, 20I f  г. 
D ekorator Алкидна боя 3в1
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
С ъ г л а с н о  П р и л о ж е н и е ! I I  на Р е г л а м е н т ( Е С ) № 3 0 5 /2 0 1 1

Име на продукта: Б и т у м е н  Г р у н д

У никален  и д е н т и ф и к а ц и о н е н  к о д  на  ти п а  п р о д у к т :  
БДС EN 13813: Б Т -С 7 0

1 . Т и п , п а р т и д е н  и л и  с е р и е н  ном ер  ил и  д р у г  е л е м е н т , к о й т о  
п о з в о л я в а  д а  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 т  с ъ г л а с н о  
и з и с к в а н и я т а  на  ч л е н ! 1 , п а р а г р а ф 4

Номер на партидата: виж опаковката
2 .П р е д з и д е н а  у п о т р е б а  или у п о т р е б и  на с т р о и т е л н и я  п р о д у к т  в 

с ъ о т в е т с т в и е  х а р м о н и з и р а н а т а  с п е с 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 я :

Грундиране на бетонни повърхности

т ъ р г о в с 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 я  с ъ г л а с н о  
и з и с к в а н и я т а  н а  ч л е н  1 1 , п а р а г р а ф  5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България /
4 .  К о г а т о  е  п р и л о ж и м о ,и м е  и о д р е с  з а  к о н т а к т  н а  у п ъ л н ом ощ ен и я  

п р е д с т а в и т е л , ч и е т о  пълномощ ие вкл ю ч в а  з а д а ч и т е  , п о с о ч е н и  в
ч л . 1 2 , п а р а г р а ф  2 :

Неприложимо
5 .  С и с те м а  ил и  с и с т е м и  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  

на е к с п л о а т а ц и о н н и т е  п о к а з а т а л и  на  с т р о и т е л н и я  п р о д у к т , к а к т о  с а  
и зл о ж ен и  в п р и л о ж е н и е  V:

6 .  Б с л у ч а й  н а  д е к л а р а ц и я  з а  е к с п л о а т а ц и о н н и  п о к а з а т е л и  о т н о с н о  
с т р о и т е л е н  п р о д у к т , о б х в а н а т  о т  х а р м о н и з и р а н  с т а н д а р т :  
Нотифицираната лаборатория БИИСМ,№489-1/27.04.2016, извърши 
изпитване по система 3 и издаде протокол

3 .И м е ,р е г и с т р и р а н о  търгс>Еско н а и м е н о в а н и е  или

Система 3,система 4

/



7.Декларирани експлоатационни показатели
j Същ ествени х а р а к тер и сти к и Е ксп лоатаци онни 

: п о к а за те л и
! Х арм онизирана 

те х н и ч е с к а  
спесиф икация

П лътност g /cm 3 1 , 3 4 БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание н а  н ел етли ви  в ещ ества  
%

7 0 , 2 7 БДС EN ISO 3251:2008
Време з а  изтичаш е о т  фуния с  Фб шш 
S

50 БДС EN ISO 2431:2011
РН сто й н о ст 7 БДС EN ISO 787-9:1999
А д х ези я (сц еп л ен и е) с  о с н о в а : H/mmz

• б ето н о в а  п овъ рхн ост
• м етал н а  п овърхн ост

2 ,2
0 , 2 3

БДС EN 1542:2002

Време з а  съ х н ен е  S Единичен слой  <2 
Ц ялостно покритие <8 БДС EN ISO 9117-6:2012

Съдържание н а  битум и д р у ги  
орган и чн и  в е щ е с тв а .
Съдържание на финни пълн и тели  %

100
0

ASTM D 2172-2005

О статък  с л е д  и зп ар ен и е  % 7 3 , 1 AASHTOT 59-86
Т ем пература н а  о м екван е  °С 3 0 , 2 БДС EN 1427:2007
П енетрация 0 , 1mm 214 БДС EN 1426:2015
П олярност н а  ч асти ц и те полож ителна БДС EN 1430:2009



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
С ъ г л а с н о  П р и л о ж е н и е ! ! !  на Р е г л а м е н т ( Е С ) № 3 0 5 /2 0 1 1

Име на продукта: Изофлекс-58 ,АРР, 4кг с минерална посипка

V-*“  i f f "  „т  i x W . a M r .
У никален  и д е н т и ф и к а ц и о н е н  к о д  на т и п а  п р о д у к т :  
БДС EN 13707 SALAMBO АРР 0 0 0 0 9

1 .Т и п , п а р т и д е н  или  с е р и е н  
да и д е н т и ф и ц и р а  с т р о и т е л н и я  
член  11., п а р а г р а ф 4

Номер на партидата:

ном ер или  д р у г  е л е м е н т ,  к о й т о  
п р о д у к т  с ъ г л а с н о  и з и с к в а н и я т а

п о з  бол я в а  
на  !

2 . П р е д в и д е н а  у п о т р е б а  или у п о т р е б и  на  с т р о и т е л н и я  п р о д у к т  в 
с ъ о т в е т с т в и е  х а р м о н и з и р а н а т 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  с т  
п р о и з в о д и т е л я :

Хидроизолация на покривни конструкции
3 .  И м е ,р е г и с т р и р а н о  т ъ р г о в с к о  н а и м е н о в а н и е  или р е г и с т р и р а н а  

т ъ р г о в с к а  м а р к а  и а д р е с  з а  к о н т а к т  на п р о и з в о д и т е л я  с ъ г л а с н о  
и з и с к в а н и я т а  на ч л е н  1 1 , п а р а г р а ф  5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000 , Русе, Бгьлгария
4. К о г а т о  е прилож им о, име и а д р е с  з а  к о н т а к т  н а  у п ъ л н о м о щ ен и я  

п р е д с т а в и т е л ,  ч к е т о  пълномощ ие вклю чва  з а д а ч и т е  , п о с о ч е н и  в
ч л . 1 2 , п а р а г р а ф  2 :

Неприложимо

н д а р т  БДС EN 1 3 7 0 7 :

5 .  С и с те м а  или с и с т е м и  з а  о ц е н я в а н е  и п р о в е р к а  на п о с т о я н с т в о т о  
.-.а е к с п л о а т а ц и о н н и т е  п о к а з а т е л и  на с т р о и т е л н и я  п р о д у к т ,  к а к т о  с а  
изл ож ен и  в п р и л о ж ен и е  V:

Система 2+
6 .  П р о д у к т ъ т  е  о б х в а н а т  с т  х ар м о н и зи р ай  

2004 - А 2 : 2 0 0 9 .
Нотифициран о р г а н  з а  с е р т и ф и к а и и я  н а  п р о и з в о д с т в е н  к о н т р о л  е 
п р е д п р и я т и е т о  NB 1950 и з в ъ р т и  п ъ р в о н а ч а л н а  п р о в е р к а  н а  
п р о и з в о д с т в е н а т а  пл ощ ад ка  и на п р о и з в о д с т в е н и я  к о н т р о л  в 
п р е д п р и я т и е т о ,  п о с т о я н е н  к о н т р о л  в п р е д п р и я т и е т о  и издаде 
сертификат № 1950 - CPR - 359 - 1/02.04.2014 г. за съответстрй^ на 
прои9?$дс*вения контрол в предприятието.

W-

А/ Л

51
/1 П 1 \



r



S A  L A M E O
\ЛИ КОМ1И

1 9 5 0

България, 7000 Русе, ул. „ Олимпи Панов"! 9

тел.: 082 82 22 22 adriana@salambo-bg.com

14
БДС EN 13 707 + А1 Огьваени хидроизолационни мушами за покривни х и д р о и з о л а ц и и

Продукт Изофлекс 58 - 3 kg модификация АРР,стъклен воал с усилена нишк^ 
защитна минерална посипка

без

Сертификат № 1950 -  CPR -  359 -  1/02.04.2014 г.

Реакция на огън: F 
Свойства на опън:

Надлъжна якост: 475N/50 mm;
Напречна якост: 250N/50 mm. 

Относително:
удължение:5%
Напречно удължение: 11 %. 

Съпротивление на статично пробиване: 200 N(20 kg) 
Съпротивление при разкъсване: 160 N 
Устойчивост на удар: 1250 mm 
Якост на снажданията: 
на опън:

Надлъжна якост: 480N/50 mm;
Напречна якост: 250N/50 mm.

Огъваемост при ниска температура: -5°С 
Водонепропускливост: издържа.

Трайност:
При/срещу стареене: издържа 
При/срещу химикали: издържа

/
f)

у*

/7 V1

i L f

l 5 i
\

mailto:adriana@salambo-bg.com


И З О М А К СIttHiHI Ml.

Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И Т Е  

H A  С Т Р О И Т Е Л Е Н  П Р О Д У К Т

1. Уникален нденгифнкаияоиеи код иа продукт:

Д н ук ам ж ж ен ти а п ол н м ер ц и м етп ова хи дрои золац и и  в  теч н о  съ сто я н и е
„И ЗО М РА З“

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт:

Б ъ л гар ск о Т ехн и ч еско О добр ен и е  

Б Т О  № 2 4 -0 2 /6 1 .0 8 .2 0 1 6

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

Х и др ои зол ац и он н а н асти л к а на т ер а си , б ан и , б а се й н и ,  п од зем н и  ч асти  н * стр адя

4. Име. регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска Мар
ка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

И ЗО М А К С - Б ай ч ев  Е О О Д  
С оф и я , ул.**Воениа р в м а а м № 30  

^  т е л .: 02/981-29-65, 02/836-75-54
е-«пП: 1иГв<ЖЬ«яах.ЬЕ

5. Наименование на лице за оценяване па съответствието с националните изисквани*:

Н И И С М  -  С оф и я , П р оток ол  №  830 ( 2 8 .0 7 Д 016 г.

✓  V

т юошю
ЛРМЛвдстМ т тюнаотш/
Сс*и» нт. арПКяпоям' «7 
тж .. т  т  а  аа тол̂фаще: Ш Ж га 65 Р-ям*- <rao9ltamu.bg

/ п %

ЬфЪ

* t  -  - P G  ^

— -.... -̂а ,:т ч 1 4h
а д *  ш т ю .  т рп. ш т п
том иве. сгпр Я

м  дде ao»jiJ75*jr у
ш г tm n m ? * ,чЗД»

1 А С



6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт.

Характеристика
]
; Показател Метод за изпитване

(.Плътност U ,60 ± 0,05 gfcm3 БДС EN2811

2.Съдържжние ва сухо 5 Повече от 7В% ВДCENГS03251
естество ? ДДС EN 206-1 /НА
3. Водонепропуосюшйст Не пропуска вода ДДС £N (928
4,Устойчивост ка стичане ?До 160°С- ням* стичане БДС EN 1П 0 j

|при помписни температури }
5 ,Оп.васмосг при ниски ]До мннус 25°С - няма ДДС EN (109 !
температури напукване i

ДДС EN (4891 |6, Сцепление с бетон ! Повече от 0,5 МРа

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен вт. ], имат 
показатели.съответстващи на декларираните съгласно X. 6.

Тази декларация за характеристяките на строителния продукт сс издава изцяло кв 
отговорността на производителя съгласно т. 4

J (залисано за и от името на производителя
„ s i...

У
/ннж.

т ИЗОЙМЛКС
rt»»*yunte ш яетт тдртвяшщ 
С оф ия ИХЯ, «(м ЛВъгарш »' в 7
ли*/ ж т  sites
n W L M tfte : W  Ш  l a « S  

ас л Ь & л о тя ж Ь д

9, В I* UuVtODU.. >щт **805̂ 7 
том п ая , елф яг 
мр «а две mtstsrm? вт гз*злкз?



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Генадий Павлов Павлов , 
в качеството си на Управител

на “Ейот България ЕООД и Ко КД”, с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център
«Мими ДМ» №31 

отговорност, че продуктите:

ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН 8х!_

произведени за : EJOT Baubefestigungen GmbH с адрес 
In der Stockweise 35,57334 Bad Laaspbe, Deutschland

за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за конторол на качеството сертифицирана по

ISO  9001:2000,

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и
оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.
Гореизброените документи са налични на интернет адрес: www.ejot.de

f

Дата: 01.01. 2015 г. / Генадий Павлов Павлов/

;з Пр^
/ 4

ч
)

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31 
тел./факс: 02/ 421 96 37 GSM : 0886 095 747 
e-mail: mail@eiot.bq ; http:// www.eiot.ba

/О

/

/

ц г

http://www.ejot.de
mailto:mail@eiot.bq
http://www.eiot.ba


ДЕкайраавя зд експлФа| уци̂ н̂
Съгласно Анекс м от на (ЕС) N r.3 (# 2 0 U  (рФй Ш ^ Л *  Ш ^ ни продукт!

Nr. 014/2015

1. ) Уникален идентификационен код на продукта -  име/тип.

EJOT TRIO 10 xL

2. ) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се

изисква съгласно член 11 (4):
Типа е указан на опаковката.

3. ) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа

спецификация, както е предвидено от производителя:
Пластмасов Д ю бел с Пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни  системи в бетон  и зидарии ,

категория на прилож ение: А,В,С,Е

Д ълж ини  на дю белите: от 100 м м  до  220 мм .

4. ) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на

производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
„ЕЙ О Т  България ЕООД и КО " К Д , с. М ировяне  1289 , m a il(3e io t.bg . 02 /421  96 37

5. ) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва

задачите, посочени в член 12 (2).:
ЕЙОТ България ЕООД и КО КД, с. М ировяне  1289

6. ) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на

строителния продукт, както е посочено в приложение V.:

Сиситема 2+

7. ) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от

хармонизиран стандарт.:
ETAG 014 (EAD ), Протокол № 431-2-16/16.06.2015г. -  Изпитвателен Център по Строителство при НИСИ ЕООД

8. ) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско

Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:
Не е прилож имо .

9. ) Декларирани показатели:

Основни характеристики Показатели Хармонизирана техническа 
спецификация

Усилия на опън в Бетон 

C h aracte ris tic  te n s io n  res is tance N Rk

0,8 kN
( анкериран в отвор Ф 11 мм )

ETAG 014

Усилия на опън в перф орирани  

кер а м и чн и  тухли

C h aracte ris tic  te n s io n  res is tance N Rk

0,5 kN
( анкериран в отвор Ф10 мм )

ETAG 014

Усилия на опън в плътни ке р а м и чн и  

тухл

C h aracte ris tic  te n s io n  res is tance NRk

0,7 kN
(анкериран в отвор Ф 10 мм )

ETAG 014

Усилия на опън газобетон 

C haracte ris tic  te n s io n  res is tance  N Rk

0,7 kN
( анкериран в отвор Ф 10 мм )

ETAG 014

10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни 

_  характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на 
•£» П ‘производителя, посочен в точка 4.

^  /  •-

Jit
01.07.2015 /  __________________

(Подпис)

Подписано за и от името на Производителя: 

Генадий Павлов Павлов - (Управител) s

■"///'sS

1.2-3



Пловдив, Брезовско шосе № 176; тел.: 032 / 945 585, тел./факс:
/

?Л КАМ-04 крепежни едем
032/ 968 545, 0888 213 313; www.kam04b

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:
Метален, негорим дюбел за изолация MLN

2. Предвидена употреба или употреби:
За закрепване на топлоизолационни материали към бетон, плътни тухли и газобетонни блокчета.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.
КАМ-04 ООД

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

W k r^ t-m e t
FASTENER TECHNOLOGIES

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

Метален, негорим дюбел за изолация MLN
Съществена характика Експлоатационен показател Техничаска спецификация

1. Размери -  d х L d=8 mm 
D= 70 mm

Дюбелът е изработен от 
поцинкована стомана. Това го 

определя като строителен 
продукт с клас на реакция на 
огън А1 /негорим/ съгласно 
наредба № 13-1971 от 29 окт.

2009г. за строително- 
техническите правила и 
норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, 

приложение №6 към чл.14, 
алЮ.

2.Устойчивост на изтръгване от:
2.1 бетон С20/25 до С50/60 0.95 kN
2.2 плътни тухли 0.85 kN
2.3 газобетонни блокчета 0.5 kN
3. Материал Поцинкована стомана

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

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствиес Регламент /ЕС/ 
№305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Дата:01.09.2016 
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:.....................................
/ Продуктов Мениджър /

лМ~___ /. W -
търговски марки на КАМ-04 бОД

т

Ki K4Mtoolskamfflx

http://www.kam04b


ОСКШТЕАНИ ТЕЛА. СШЛИМНИ ИЗТОЧНИЦИ, КОМПОНЕНТ* ЗА ОСКТЛЕНИЕ V # V 4 C . C / Y ! i g M i ^

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№  V2/BG/2014/71
Ф*рм4 „Вива* ЕООД гр. Сливен, ул. „&аншо шосе" 27Д, декларира на собствена 

отговорност, че продуктите:

Н аим еновани* ма продукта; П лаф ониера съ с сен зо р  за  д в и ж ен и е LEO

Модел: LEO F30 SR36 

Търговска марка; VIVALUX

Основни параметри; 23DV, SO/EOHi, 2 х F27,2 к max 40W, tP20,360®

та които се отнася тази декларация са в съответствие със следння(те) ЕС директива(ви): 
/включително всички приложими изменени*/

Директива LVO 2006/95/ЕС относно електрически съоръжения, предназначени за

използване в определени граници ма напрежението
Директива EMC 2ОО4/108/ЕС за електромагнитна съвместимост

Директива RoHS 2011/65/ВС относно ограничения в използването на някои опасни вещества 

е електрическото и електронното оборудване

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация 

съответствие; /
ЕК 606«9-1;19»т*1+а2 
ЕК 60669-2-1:2004* А1+А2 
EN 55015;2006тА1;2й07тА2а009 
EN 6lO(X>-3-2;2006+Aia009 
EN 61000-3-3:200»
E(l 61547:2004

Допълнителна информация: ГЩ
8мва Еоод яма внедрена система за управление не качеството, съгласно норма 60 9o6l???)D8,f 
потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Uoyd's fiegist*r Quality Assurance Limited.

Годииа на поставяне и* маркировката за съответствие -  2013 година.
V

гр. Сливен 

01,08.2010
Антон Стефанов Томче* • 
Управител на фирма _8ий»“ ЕООД

f:



Balkan Steel Eng

Балкан Стийл И нж енеринг
1532 - c. Казмчеме, София, ул Циклама No 5 

тел 02/ 971 11 09, 973 34 42, фа*С, 02/ 071 92 33 
e-mai: з**е9в1?*1к*л«ее1.со*п, *>*wbalkartsleel.coiT'

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Ъ атан стмйл инженеринг* ООД 
t Казич»«, уЛ.1*̂ 1Епа»й,,М»5

Двкпапирам, ча материалът, за който с* отнася тази декларация е в съответствие с 
приложени» сертификат;

Сертификати с номера: 106506106494

№ вид стоя*
1 Пп| | Ламарина лист 0,50*1000x2000 мм
2 Пор Ламарина лист 0,60*1000*2000 Мм

Металът е продаден с фактура М» 000*029479 t 06.03.2015

Иафирмз МЕТАЛ - М - СОФИЯ ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, които нося съгласно член 313 от НК

София, 08.03.2015 

/дата и място /

вавпльФAm *тш»штшь



СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕСШ 302/2011 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ANGRO
F=>F=tCDCDUCTtC3N <S T R A D I N G

rs
\

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петър Петров -  управител на фирма Ангро ООД -  гр. София, бул. 
Царица Йоана 68, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на 
въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът 
ЛАТЕКС АНГРО БУЛМАКС е в съответствие с:

Техническа спецификация TC-AL-048, която регламентира качеството на продукта.
- БДС EN 13300
- Закон за защита от вредното въздействия на химичните вещества и препарати/ДВ 

бл.114 2003г./
Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата 
на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ 
бл.20 от 6,03,2007г./
Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически 
вещества и препарати /ДВ бл.66 от 2004г./
Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични 
съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти „
Европейска Директива (ЕО) №1272/2008 относно класифициране, опаковане, 
етикетиране на химически вещества и смеси

- Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали/REACH/

ЛАТЕКС АНГРО БУЛМАКС представлява добре хомогенизирана суспензия от фино 
диспергирани пигменти, пълнители във водна дисперсия на стирол акрилатен съполимер и 
специални добавки. Висококачествена, вододисперсионна боя с отлична белота и покривност.

Употребява се за вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и 
шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари 
латексни покрития и други. Не се допуска 'омесването с други бои, както и нанасянето при 
температури по -  ниски от 5°С и по -  високи ат 35°С.

' Т £ знните 33 безопасна работа с ЛАТЕКС АНГРО БУЛМАКС се съдържа в Листа за 
безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010EC.

^  ?Г  ] Декд^£%а$ известна (ргоа/орнрстта, която нося по

н  ' 1 ’ /
f Ч  / /
йуари; р р
\  \  Dfc'Л sy \  Uct W' X -  /I

О Р И Г И Н А Л А

чл. 313 от НК.

Управител /Петър Петров/:

/ 3 3



О БРАЗЕЦ  №  2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаната, представляващ участника ДЗЗД «Саниране за Слатина» с 
водещ партньор в обединението - „ПРЕСТИЖ-Н.С” ЕООД, представлявано от 
Надежда i Владова, в качеството ми на Управител - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност 
на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район 
„Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запозната съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

25.01.2019 г.
Гр.Костинброд

Декларатор:.... 
/Н. Владова -  Воде 

Слатина ”/

иньрд,
тньорУДЗЗД „ Саниране за

ь
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ОБРАЗЕЦ  М  2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаната Надежда 1 i Владова, в качеството ми на Управител на
«Престиж-Н.С» ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 
територията на Столична община, район „Слатина” , във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособена 
позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 
бл.63”

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запозната съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

25.01.2019.г.
(дата на подписване)

Декларатор:...?/.

С
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О БРАЗЕЦ  №  2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Управител на «М-СИНТЕЗ» ЕООД и партньор в ДЗЗД «Саниране за Слатина» в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична 
община, район „Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 -  
„Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

Запозната съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Долуподписаната Мариана Цветкова, в качеството ми на

Д Е К Л А Р И Р А М :

L
\

25.01.2019 г. Декларатор:.... ........
/М. Цветкова -  Управител на «М- 1Гр. София



ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
з а  с р о к  н а  в а л и д н о с т  н а  о ф е р т а т а

Долуподписаната, представляващ участника ДЗЗД «Саниране за Слатина» с 
водещ партньор в обединението - „ПРЕСТИЖ-Н.С” ЕООД, представлявано от 
Надежда Владова, в качеството ми на Управител - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност 
на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район 
„Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

ДЕКЛАРИРАМ, че

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

25 .01.2019_г.
Гр. Костин брод

Д ек л ар а то р :.....
/Н. Владова -  Во 

Слатина ”/
партньор е ДЗЗД „ Саниране за



ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
з а  с р о к  н а  в а л и д н о с т  н а  о ф е р т а т а

Долуподписаната Надежда С.. Владова, в качеството ми на Управител на
«Престиж-Н.С»ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по обособена 
позиция №2 -  „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 
бл.63”

ДЕКЛАРИРАМ, че

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

Дата: 25.01.2019г. Декларатор:
/п&д



О БРА ЗЕЦ  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
з а  с р о к  н а  в а л и д н о с т  н а  о ф е р т а т а

Долуподписаната Мариана Цветкова, в качеството ми на
Управител на «М-СИНТЕЗ» ЕООД и партньор в ДЗЗД «Саниране за Слатина» в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична 
община, район „Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 -  
„Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

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

ДЕКЛАРИРАМ, че

Гр.София
25.01.2019 г.

/М. Цветкова — Управиi
Декларатор:.....Is...7..



О БРАЗЕЦ  №  4

Долуподписаната, представляващ участника ДЗЗД «Саниране за Слатина» 
с водещ паотньоо в обединението - „ПРЕСТИЖ-Н.С” ЕООД, представлявано от 
Надежда i Владова, в качеството ми на Управител - участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност 
на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район 
„Слатина” , във връзка е „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда е административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
/л/ .

25.01.2019.Г.
Гр. Костинброд 
Слатина ”/

Декларатор: .с;,. 
/Н. Владова -  Во артнъор е ДЗЗД „ Саниране за

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 

следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ: 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67 
Телефон: 02/940 6331 *=
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/8119 44

\
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ОБРАЗЕЦ  №  4

Долуподписаната Надежда Владова, в качеството ми на Управител
на «Престиж-Н.С»ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка е „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособена 
позиция №2 -  „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда е
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 
бл.63”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[25.01.2019г] Декларатор: [подпис]: ..... it !г
\У1

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 

следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.b,

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ: 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/8119 44
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О БРАЗЕЦ  М  4

Долуподписаната Мариана г , Цветкова, в качеството ми на
Управител на «М-СИНТЕЗ» ЕООД и партньор в ДЗЗД «Саниране за Слатина» в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична 
община, район „Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособена позиция № 2 -  
„Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

и

Декларатор: У .25.01.2019 г.
Гр. София /М. Цветкова -  Управител на «М-СИНТЬ

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързШа със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 

от следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg * 

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ: 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67
Телефон: 02/940 6331 ^
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/8119 44
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О БРАЗЕЦ  №  5

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

ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаната Надежда 1 Владова
ЕЕН '_______ , лична карта № i_____ _ издадена на ч, ..^.^.ч,.^.
обл., представляващ обединението - ДЗЗД „Саниране за Слатина” със седалище и 
адрес на управление: гр. Костинброд, община Костинброд, ул. „Е.С Раковски”№ 9 , ет. 
1 -  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване 
за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на 
Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Обособена 
позиция № 2 -  „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 
бл.63”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството ми 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.

25.01.2019.Г.
Гр.Костинброд

Декларатор: 
/Н. Владова -  
Слатина ”/

ДЗЗД „ Саниране за



О БРАЗЕЦ  №  5

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

от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаната Надежда Владова
ЕГН , лична карта № , издадена на ( от ] >л. , в
качеството ми на Управител на „Престиж-Н.С”ЕООД с ЕИК 200121819, със седалище и 
адрес на управление: гр. Костинброд, община Костинброд, ул. „Г.С Раковски”№ 9 , ет. 1 -  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на 
Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Обособена позиция № 
2 -  „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството ми 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: 25.01.2019 г. Декларатор:



О Б РА ЗЕ Ц  №  5

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

ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаната Мариана Цветкова
ЕГН , лична карта № < , издадена от , :,
в качеството ми на Управител на «М-СИНТЕЗ» с ЕИК 130995816, партньор в ДЗЗД 
„Саниране за Слатина”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1164, ул. 
Миджур 13, ет.1, ап.1
-  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на 
Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Обособена 
позиция № 2 -  „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 
бл.63”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството ми 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.

25.01.2019 г. 
Гр.София

и

Декларатор : ...........

4
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О БРАЗЕЦ  №  6

ДЗЗД "САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА"
(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка е „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, за обособена позиция № 2: 
„Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63.

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:
2 500,00 лева без ДДС

/словом: две хиляди и петстотин/ лева

3 000,00 лева с ДДС
/словом: три хиляди/ лева

II. Стойност за изпълнение на СМР:
1 676 658,30 лева без ДДС

/словом: един милион шестстотин седемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем 
лева и 0,30 ст./

2 011 989,96 лева с ДДС
/словом: два милиона единадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 0,96 ст./

Която включва:

№ Наименование Стойност в лева без 
ДДС

Стойност в лева с 
ДДС

1. Стойност на СМР 1 524 234,82 1 829 081,78
2. Непредвидени разходи в размер на 10 % 152 423,48 182 908,18
3. Стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 

% непредвидени разходи
1 676 658,30 2 011 989,96

III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 14 208,00 /четиринадесет хиляди двеста и осем/ 
лв. без ДДС, 17 049,60 /седемнадесет хиляди четиридесет и девет лева и 0,60ст./ лв. с 
ДДС.



2. Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при 
ставки:

Част „Архитектурна”. 9,80 лв./час без ДДС

Част „Конструкции” 5,00 лв./час без ДДС

Част „Електро” 5,00 лв./час без ДДС

Част „ВиК” 5,00 лв./час без ДДС

Част „ОВК” 5,00 лв./час без ДДС

Част „Вертикална планировка” 5,00 лв./час без ДДС

Част „Енергийна ефективност” 5,00 лв./час без ДДС

Част „Пожарна безопасност” и ,,ПБЗ” 5,00 лв./час без ДДС

следните часови

Осреднената стойност за авторски надзор на час се 
всеки отделен обект.

формира от приложимите части за

Забележки:
1. Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава рсигурения
финансов ресурс за обособената позиция, за която се кандидатства. j
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. I

IV. Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на
ценообразуване/:

1. Часова ставка 5,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 130 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 %
4. Доставно-складови разходи 20 %
5. Печалба 20 %

Заявените стойностни показатели ще бъдат използвани при съставянето н|а 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. III)

1 693 366,30 лева без ДДС
/словом: един милион шестстотин деветдесет и три хиляди триста шестдесет и 

и 0,30 ст./
шест лева



2 032 039,56 лева с ДДС
/словом: два милиона тридесет и две хиляди тридесет и девет лева и 0,56 ст./

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: 25.01.2019 г

шна» -
«Престиж-Н.С»ЕООД -  У прав ител-Н. Влахова



ДЗЗД ’’Саниране за С латина”
Количествена сметка по окрупнени показатели

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка е „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, за обособена позиция №2: Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда е административен адрес гр. София, район 

„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,бл. 63”.

№ СМР Ед.мярка К-во ед.цена без ДДС Обща цена без ДДС
1 2 3 4 5 6

1

Част Архитектура- 
задължителни и 
съпътстващи 
дейности бр. 1,00 1 490 034,82 1 490 034,82

2 Част Конструкции бр. 1,00 13 000,00 13 000,00
3 Част Електрическа бр. 1,00 17 000,00 17 000,00

4

Мерки за сградни 
инсталации - 
хоризонтална и 
вертикална тръбна 
мрежа компл. 1,00 4 200,00 4 200,00

Обща цена за СМР без ДДС 1 524 234,82
Непредвидени разходи 10% без ДДС 152 423,48

Обща цена за СМР и непредв. Разходи 10% без ДДС 1 676 658,30

%

Подпис и печат:
\ <  сЧ /г г О 1(Н.Владова-ПредетаВляващ

Дата: 25.01.2019 г.
ДЗЗД "Саниране за Слатина")


