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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 06.07.2016 г. в гр. Кубрат на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и във връзка с 
проведена процедура на събиране на оферти с обява, се сключи настоящият договор 
между:

1. ОБЩИНА КУБРАТ, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. 
„Княз Борис I“ № 1, БУЛСТАТ 000505846, представлявана от инж. Бюрхан Исмаилов 
Мюзелифов — Кмет на Община Кубрат и Йонка Петрова -  гл. счетоводител, наричана 
по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

2. ДУНАВ АД, със седалище и адрес на управление гр.Русе, 7003, 
бул.“Тутракан“№22 с ЕИК: 827182859 , представлявано от Борислав Панайотов в 
качеството му на УПРАВИТЕЛ , определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, след проведена 
процедура за възлагане с РОП № 9053528 

от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по- 
долу за краткост „Договор”, с предмет: „Строително -  монтажни работи на проводи, 
съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението 
на инвестиционната програма на община Кубрат“

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
строително -  монтажни работи (наричани по долу СМР) на обект: „Строително -  
монтажни работи на проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им 
пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на 
община Кубрат“, включващи:

1. Строително-ремонтни дейности при основни ремонти.
2. Строително-ремонтни дейности при текущи ремонти.
3. Строително-ремонтни дейности при аварийни ремонти.
4. Строително-монтажни дейности при изграждане.

(2) Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с 
възлагателно писмо.
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Стойността на строително-монтажните работи е до 270 000 (двеста и 
седемдесет хиляди) лева без вюпочен ДДС или 324 000 (триста двадесет и четири 
хиляди и осемстотин ) лева с включен ДДС.

Чл. 4. (I) Единичните цени, по които ще се изпълняват видовете СМР са 
подробно разписани в Приложение № 9.1, от офертата на изпълнителя.

(2) При необходимост от изпълнение на друг вид работа, различна от описаните 
в Приложение № 9.1. неразделна част от настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ, изготвен със следните ценообразуващи 
показатели:

- Часова ставка —4лв /четири /лв.
- Допълнителни разходи за труд -90,00 /деведесет/%
- Допълнителни разходи за механизация -10,00% /десет/%
- Доставно - складови разходи -  10,00% /десет/%
- Печалба - 5% /пет/%
Чл. 5. Стойността на всеки от възложените с Възлагателно писмо обекти ще се 

определя на основание извършените количества СМР, измерени на място, описани, 
изчислени и отразени в Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19.

Чл. 6. СМР по вид и обем ще се изпълняват до изчерпване на осигурените 
финансови средства в рамките на възложените дейности.

Чл. 7. Плащанията по настоящият договор ще се извършват по банков път след 
представяне на Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19 и оригинална 
фактура от изпълнителя.

(1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 
10 (десет) дни считано от датата на получаване на фактурата.

(_) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по 
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

В1С: СВВ8ВС8Г
1ВА1Ч: ВС3211ВВ883411000066910
БАНКА :ОББ АД,клон Русе
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по ал, 2 в срок от 5 (пет) дни считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на 
актуализация за срока на настоящия договор.

Чл. 8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на Раздел IV, чл. 15, ал. 4.
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III.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 
31.12.2016 г.

Чл. 10. Мястото на изпълнение на поръчката е община Кубрат.
Чл. 11. Срокът за изпълнение ще се определя с Възлагателното писмо за всеки 

конкретен обект и започва да тече от деня следващ получаването на възлагателното 
писмо на Възложителя от Изпълнителя.

Чл. 12. Гаранционният срок е определения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на протокол за 
установяване качеството на изпълнените СМР и годността за ползването им,

Чл. 13. При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в седемдневен срок от 
установяването им.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се 
дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото 
известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 5 (пет) дни след 
получаване на известието.

Чл. 15. (I) Приемането на извършената работа по Раздел I, чл. 1 се извършва от 
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 
от лицата по ал. 1 на двустранен протокол/тристранен протокол и акт образец 19.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако открие съществени недостатъци, несъответствие със законовите 
разпоредби, действащи на територията на Р. България.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за под изпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности съгласно 

Техническата спецификация на обществената поръчка в съответните срокове и без 
отклонения.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора 
относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
под изпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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(5) Да не приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при непълно или неточно 
изпълнение.

(6) Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на поетите от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения или да поиска намаление на възнаграждението.

(7) Да получава информация по всяко време за процеса на работа от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове съгласно настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е 

форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на 
търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената 
от него оферта.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на 

дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.
(2) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи 

договореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора 
условия.

(3) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в 
сроковете по този договор.

Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да изпълни възложените дейности в съответствие с предложеното в 

офертата му, включително техническото предложение, неразделна част от договора 
качествено и в сроковете, уговорени между страните.

(2) Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на 
изпълнение на договора, ако такива бъдат констатирани, както и да взема под внимание 
коментарите и възраженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на 
настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(4) Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно извършваната работа, 
освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството 
си излизат извън рамките на предмета, на договора.

(5) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да 
изпълни възложената му работа.

(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на работата и готовността 
за приемането й.

(7) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му 
за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева.

(8) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
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(9) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. При неплащане или забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
дължими по договора суми, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% 
/нула цяло и три процента/ от забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 
5% /пет процента/ от забавената сума.

Чл. 21. При забава за завършване и предаване на работата в срока по чл.З, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3% /нула цяло и три процента/ от 
стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5% /пет процента/.

Чл. 22. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора.

Чл. 23. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора.

Чл. 24. Изброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД 
и цялото българско законодателство;

Чл. 25. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред и за вреди в по- 
голям размер от уговорената неустойка в този договор.

Чл. 26. В случай, че изпълнението по договора стане невъзможно по обективни 
причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните, то неговото 
действие се прекратява писмено. В този случай разходите за извършената работа за 
времето до прекратяване на договора остават за сметка на всяка от страните така, както 
са направени.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 27. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 28. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 5 (пет) дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.

Чл. 30 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Настоящият договор се прекратява:
( 1) С изтичане на срока по Раздел III, чл. 9 или с достигане на предвидената в 

Раздел II, чл. 3 стойност.
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(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) С окончателното му изпълнение.
(6) По реда на чл. 118 и чл. 119 от Закона за обществените поръчки.
(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати -  с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 
20 (двадесет) работни дни.

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци.

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна 
поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 32. Страните ще решават спорове, възникнали при или по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора или неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при 
непостигане на такова -  спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на ГПК.

Чл. 33. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 34. При промяна на адреси, телефони и др. координати, съответната страна е 
длъжна да уведоми другата писмено.

Чл. 35. 1) Адресите за кореспонденция на страните по договора са:



1  Л

7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I” №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205 
е-таП : киЪга1@киЬгаТ.Ь§ Интернет: Ьор:/Л*т™.киЪга1.Ъ§

Адрес за кореспонденция на Изпълнителя:

Дунав АД,
Гр.Русе, 7003, бул. “Тутракан “№22 
Тел:082/845969,Факс:082/842006 
Е-таН:<1 ип а УГ5@ т 1пк. пе1

Адрес за кореспонденция на Възложителя:

Община Кубрат, гр. Кубрат, 
ул. „Княз Борис I ” № 1,
Тел.: 0848 72020, Факс: 0848 73205 
Е-таИ: киЬгаКакиЬпМ.Ь”

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес.

Чл. 36. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 
задълженията,произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите 
предвидени в ЗОП.

Договорът се подготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация * приложение № 1 към настоящия
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия догов
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - при 
наето:

ВЪЗЛОЖИТЕ

КМЕТ НА ОБЩШШКУБРАТ 
/ ИНЖ.БЮРХАН ИСМАИЛОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ЙОНКА ПЕТРОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:......... .

/БОРИСЛАВ ПАНАЙОТОВ/



Образци на документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община 
Кубрат с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, 

сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната
програма на община Кубрат“

Приложение 8

до
ОБЩИНА ГРАД КУБРАТ 
УЛ. "КНЯЗ БОРИС I” № 1 
ГРАД КУБРАТ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "ДУНАВ" АД ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 827182859, представлявано от Борислав Неделчев 
Панайотов - Изпълнителен Директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на обявената 
от Вас обществена поръчка с наименование: „Строително -  монтажни работи на обекти - 
проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с 
изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. Ще изпълняваме възложените конкретни обекти и ще отчитаме количество изпълнена 
работа, което ще отчитаме на база единичните цени, оферирани от нас в КСС -  
приложение към тази оферта.

Забележка: Общата стойност на изпълнените и приети СМР/СРР не може да надвишава 
осигурения финансов ресурс за обществената поръчка, който е в размер до 270 000 лева без 
ДДС;

II. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение към оферта
-  КСС, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР, са:

1. Часова ставка 4,00 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд 90,00 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация 10,00 %;
4. Доставно-складови разходи 10,00%;
5. Печалба 5,00 %.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащата 
нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

За изпълнение на поръчката предлагаме единични цени, под роб но разписани в Приложение
9.1.

За образуване на допълнително възникнали видове строително-монт: 
неописани в Приложение № 9.1 предлагаме следните ценообразуващи показатели:



Образци на документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община 
Кубрат с предмет: „Строително-монтажниработи на обекти - проводи, съоръжения, 

сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната
програ.ма на община Кубрат“

- Часова ставка -4,00 лв. словом /четири/лв.

- Допълнителни разходи за труд -90,00% словом /деветдесет/%

- Допълнителни разходи за механизация -10,00% словом /десет/%

- Доставно-складови разходи -  10,00% словом /десет%

- Печалба - 5,00% словом /пет/%

При така предложените от нас условия, в предложените от нас единични цени сме 
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на обществената поръчка в 
описания вид и обхват.

До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото 
потвърждение от Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират обвързващо 
споразумение между двете страни.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:
1. Кол ичествено-стой н остн а сметка
2. Количествено-стойностна сметка на магнитен носител, формат .х1з;

Дата: 22.06.2016 г. 
(дата на подписване)



Приложение №  9.1.

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕ РАБОТИ

№ Видове строително-монтажни работи Мярка
Единична 

цена в лева

I ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

1
ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО 
В ЗЕМНИ ПОЧВИ

мЗ 29,52

2 ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИР. 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО 
В ЗЕМ. ПОЧВИ

мЗ 57,21

3
ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИРИНА 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 - 
4 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ

мЗ 29,52

4
ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИРИНА 1,20 - 4.00 М И ДЪЛБОЧИНА 
ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ

мЗ 24,64

5
ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА 
ТРАНСПОРТ

мЗ 4,84

6 ИЗКОП С БАГЕР С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА ПО УЛИЦИ мЗ 5,81

7
ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ 
НА ОТВАЛ

мЗ 4,29

8 ТЪНКИ ИЗКОПИ В СБИТИ ПОЧВИ ДО 0.50 М ЗА РЕМОНТИ м2 31,36

9
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5 М РЪЧНО З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 
М ХОРИЗОНТАЛНО

мЗ 27,23

10
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2 М 
ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ

мЗ 14,32

11
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2 М 
ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ

мЗ 14,18

12
ИЗКОП НА ЯМИ ДО 2.00 М2 ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М В 
ПОМЕЩЕНИЯ, СБИТИ ПОЧВИ, ЗА РЕМОНТИ

мЗ 39,44

13
ИЗКОП ЗА ПОДВИВАНЕ НА ОСНОВИ С ОБЕМ ДО 5 МЗ, РОХКИ 
ПОЧВИ.ОТВЪН

мЗ 56,06

14
РАЗКОПАВАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
НА ЗАТЪПКАНА ПРЪСТ

мЗ 9,72

15 ВОДОЧЕРПЕНЕ С ЕЛ. ПОМПА ПРИ РЕМОНТИ мЗ 2,53
16 НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН мЗ 10,69

17
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 М 
ХОРИЗОНТ АЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ

мЗ 49,22

18
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАНАЛНИ ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА 
РЪЧНО

мЗ 39,01

19 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАН. ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА С ПОМПА мЗ 2,38

20 КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 15 СМ ОТ ДЪСКИ м2 18,21



21
КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ С 
КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ ОТ ДЪСКИ

м2 24,85

22
КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНС. 
ШАХТИ. С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ

м2 18,89

23
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА КРЪГЛИ КОЛОНИ 
ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М

м2 22,46

24
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ 
КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М

м2 21,22

25
НАПР. И РАЗВ. НА КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ В СЪЩЕСТВ. 
СГРАДИ С ДЕБ. ДО 15 СМ ОТ ДЪРВ. МАТЕРИАЛ

м2 22,04

26
НАПР. И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИ В 
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

м2 22,17

27
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА РЕМОНТИ НА 
МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ, КОРНИЗИ. ПАРАПЕТИ И ПОДОБНИ

м2 29,08

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА кг 1,95

29
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА С Ф6 
15/15

м2 1,94

30
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - СЛОЖНА И ОСОБ. 
СЛОЖНА Ф6 - 12 ММ - СТАМАНА А1 И А2

кг 1,65

31
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБИКОНОВЕНА 
АРМИРОВКА Ф6- 8 ММ ПРИ РЕМОНТИ

кг 1,72

32 ДЕМОНТИРАНЕ НА РАБИЦ м2 2,57
33 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИННО С ДЕБ. ДО 20 СМ 100 м2 105,60

34
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М С ЕЛЕТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ В 
СКАЛНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М

мЗ 71,29

35
ИЗКОП НА ЯМИ 0.3 - 2.00 М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ

мЗ 43,69

36 РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ 100 мЗ 143,10

37
УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ

мЗ 4,95

38
РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗСТОВАРВАНЕ 
НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ

мЗ 29,07

39 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА ОТВАЛ мЗ 4,29
40 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА САМОСВАЛ мЗ 4,84

41
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА 
ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ 137,91

42
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА 
КОЛОНИ. ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ 146,07

43
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА 
КОЛОНИ. ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ 151,65

44
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА 
СТЪЛБИЩЕ

мЗ 151,21



45 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА 
СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ мЗ 4,49

46 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА 
СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ мЗ 145,14

47 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА 
ПЛОЧИ мЗ 137,70

48 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА 
ПЛОЧИ мЗ 140,79

49 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА 
ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ мЗ 140,76

50 ДОСТ. И ПОЛАГ. НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 12,5 С АВТО- 
БЕТОНПОМПА ЗА ПЛОЧИ ПРИ КОНСТРУКЦИИ С ГРЕДИ

мЗ 127,25

51 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 С 
АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ. ГРЕДИ И ПОДОБНИ мЗ 132,63

52 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ОСНОВИ И ПОДОБНИ 
ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 5 МЗ мЗ 141,74

53
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ И 
ПЪЛНЕЖИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 1 МЗ

мЗ 134,33

54
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПЛОЧИ ПРИ 
РЕМОНТИ - ПРИ ПОРЪЧКА ДО 1 МЗ мЗ 125,07

55
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТЪЛБИЩА И 
ПЛОЩАДКИ ПРИ РЕМОНТИ мЗ 126,87

56 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО мЗ 155.84

57 РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С 
РЪЧЕН ЧУК м2 14,89

58 ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ м2 35,01
59 РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ЕЛ. КЪРТАЧ м2 46,29

60
РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ

м2 14,89

61 САНИРАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНИ м2 9,72
62 ШПАКЛОВКА НА ВИДИМ БЕТОН м2 11,88

63
КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА 
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР мЗ 113,88

64 ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ОБИКНОВЕНА ФУГА м2 7,57

65 ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ИЗПЪКНАЛА ФУГА м2 13,22

66 ТУЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН 
РАЗТВОР

м2 33,80

67
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 
(25/25/12) НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

м2 19,70

68 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР мЗ 40,39



69
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 
(25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР

мЗ 163,99

70
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 
375/250/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 181,63

71
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 
250/380/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 190,14

72
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 
500/115/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

м2 47,25

73
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН 
РАЗТВОР

мЗ 269,26

74 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР мЗ 278,57

75
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА 
ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 131,93

76
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА 
ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 209,65

77
ФУГИРАНА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 
250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 284,46

78 ФУГИРОВКА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ м2 26,60
79 ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ЕДИН РЕД м2 26,30

80 ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ДВА РЕДА м2 37,36

81
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА

м2 26,94

82
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА

м2 35,23

83
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА

мЗ 188,83

84
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА

мЗ 190,43

85
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА 
ОБИКНОВЕНА ФУГА

м2 41,53

86
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА 
ОБИКНОВЕНА ФУГА

м2 28,82

87
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА 
ОБИКНОВЕНА ФУГА

м2 35,27

88
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА 
ОБИКНОВЕНА ФУГА

м2 42,18

89
УЛИЧНИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ. 
ДИАМ. 60 СМ. ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р. ДЪЛБ. 2 М

бр. 499,85

90
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ 
ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ

бр. 0,79

91
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ 
ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ

бр. 1,19

92
РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ 
НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ 59,82



93
РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ 
НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР мЗ 98,92

94 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ Р-Р мЗ 40,39

95
ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 10/10 В НОВ ТУХЛЕН 
ЗИД 120 ММ

бр. 2,48

96
ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН 
ЗИД 120 ММ

бр. 6,73

97
ФУГИРАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ОБИКНОВЕНА 
ФУГА

мЗ 11,00

98
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДИ И 
ПОДОБНИ В СТАРИ И ЗАВЪРШЕНИ НОВИ СГРАДИ ОБЕМ ДО 
5.00 М2

м2 42,34

99
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ

мЗ 27,81

100 ОЧУКВАНЕ НА ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ м2 10,55
101 ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ м2 42,38

102 СЪБИРАНЕ НА ТУХЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЧУВАЛИ ПОД 25 КГ бр. 3,66

103
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ 
НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ

м2 35,27

104
РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗТОВАРВАНЕ 
НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ

мЗ 23,15

105
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С 
ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБ. ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ

м2 8,90

106
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С 
ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М - 4 М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ

м2 12,22

107
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРАМБОВАНЕ

мЗ 15,54

108 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ мЗ 8,42

109
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА НА 
ПЛАСТА ДО 10 СМ

м2 29,11

110 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЧУК И ШИЛО мЗ 202,46
111 РАЗБИВАНЕ НАСТОМАНОБЕТОН С ЕЛ. КЪРТАЧ мЗ 91,76
112 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ мЗ 23,15
113 КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ м2 16,57

114
КОФРАЖ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ИНВЕНТАРНИ 

КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ
м2 26,56

115
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ С 
ИНВЕНТАРНИ КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ 
МОДЕЛИ

м2 20,78

116
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА И 
СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1 И А2

кг. 1,73



117
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА И 
СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА АЗ

кг. 1,94

118 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 
ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ

мЗ 132,76

119 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС 
В 12,5 ЗА ОСНОВИ. ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ

мЗ 143,92

120 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА 
ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ 116,62

121 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 
ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ

мЗ 151,43

122 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА 
ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ 149,43

123
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА 
КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ 155.82

124 ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500 КГ/КВ. 
М И ВИСОЧИНА ДО 20 М

мЗ 3,56

125
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ ОТ ДЪРВЕН 
МАТЕРИАЛ С ВИСОЧИНА ДО ЗОМ

м2 6,98

126
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 

3,85 (25/25/12)НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР
мЗ 142,29

127 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА 
ВАРОЦИМЕТЕН РАЗТВОР

м2 30,36

128
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 
(25/25/12) НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР

м2 30,03

ЧАСТ: АС
129 ОЧУКВАНЕ ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА м2 8,34

130 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м2 12,54

131 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМ. РАЗТВОР ПО СТЕНИ м2 14,09

132 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ФИНА м2 20,21

133
ДЕКОРАТИВНА ВОДОУСТОЙЧИВА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, 
ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ СРЕДЕН РАЗХОД

м2 20,47

134 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ФИНА м2 19,17
135 РАЗЛИВНА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ м2 6,06

136
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ХРЗ 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ

м2 20,12

137
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЕР8 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ

м2 14,03

138
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЕР8 60 ММ, ПРИ РЕМОНТИ

м2 22,28

139 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЕР8 80 ММ, ПРИ РЕМОНТИ

м2 26,91

140 МИНЕРАЛНА ЕДНОСЛОЙНА ФИНА МАЗИЛКА, ГЛАДКА м2 20,08



141
ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ, 
ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ

м2 7,67

142 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА. ФИНА м2 19.90

143
ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКИ МАЗИЛКИ С ГИПСОВО ЛЕПИЛО 
ПРИ РЕМОНТИ

м2 3,43

144
ГИПСОВА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО ЗММ С ГОТОВА 
СМЕС

м2 10,99

145
ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С 
ДЕБЕЛИНА ДО 3 ММ

м2 14,57

146 ВАРОВА ФИНА МАЗИЛКА С ПАСТООБРАЗНА СМЕС м2 8,17

147
ВАРОЦИМ. ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2 ММ С 
ГОТОВА СМЕС

м2 8,22

148 ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ м2 1,90

149
БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С 
ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

м2 14,75

150 ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД м2 1,90
151 ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА м2 1,77

152
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С 
БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО

м2 5,68

153
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ 
ДВУКРАТНО

м2 8,37

154 ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 6,99
155 ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 6,09

156
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ 
ДВУКРАТНО

м2 3,22

157 ОСТЪРГВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ м2 0,85

158
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ 
МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО

м2 5,35

159 ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ м2 0,29

160 ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ С ИЗМИВАНЕ м2 4,38

161 ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСАНИ ТАВАНИ С ВИСОЧИНА НАД 4 М м2 0,93

162 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА 4 СМ м2 19,67
163 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО СТЕНИ м2 8,17
164 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МАЗАНА ЕЛАСТИЧНА ЕДИН ПЛАСТ м2 20,51

165
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И СТЕНИ С ПЛАСТМАСОВА 
РЕЛЕФНА МЕМБРАНА

м2 11,51

166
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ 
БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ

м2 14,79

167 ПОКРИВАНЕ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ КЕРЕМИДИ м2 41,23
168 ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА м2 23,82
169 ПОКРИВАНЕ С РУС ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА м2 4,31



170 ПОКРИВАНЕ С РУС ФОЛИО ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА м2 4,51

171 ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ 
МОШАМА И ЛЕТВИ ПРИ РЕМОНТИ м2 18,63

172 ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ ПРИ 
РЕМОНТИ м 14,67

173 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА 
ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТИ м2 24,82

174 ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА ПРИ 
РЕМОНТИ м2 23,82

175
ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МАРСИЛСКИ В/У ДЪСЧ. 
ОБШИВКА И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ЛЕТВИ (БЕЗ 
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ)

м2 9,40

176 ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МАРСИЛСКИ В/У ЛЕТВИ 
(БЕЗ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ) м2 3,17

177 ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗТВОР ОТ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПРИ 
РЕМОНТ НА ПОКРИВА м2 0,53

178
ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА 
ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ ПРИ 
РЕМОНТИ

м2 4,02

179 НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА 
КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ м2 2,32

180 НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРИ 
РЕМОНТИ м2 12,17

181 ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ м2 6,44

182 РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА 
КЕРЕМИДИ м2 1,76

183 РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПРКРИВИ ЗА 
КЕРЕМИДИ м2 1,74

184 НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА 
КЕРЕМИДИ м 5,31

185 СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА 1000 бр. 30,89
186 ЧАСТИЧНО ПОДМЕНЯНЕ НА ОТДЕЛНИ КЕРЕМИДИ за бр. 1,29
187 СОРТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КЕРЕМИДИ 100 бр. 10,89

188 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РУС ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф 100 ММ м 15,50

189 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНИ м 13,00
190 МОНТАЖ НА РУС ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ м 12,04
191 ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30' м2 17,45
192 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ м 11,75

193 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА бр. 16,54

194 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м 7,21

195 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ РУС бр. 14,08



196 МОНТАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ -§ 18,15

197
ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ

м2 32,98

198
ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ПРИ РЕМОНТИ

м2 41,27

199 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ ПРИ РЕМОНТИ м 4,49

200
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ УЛУЦИ ПРИ 
РЕМОНТИ

м 15,26

201
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ

м 10,57

202
ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ НА ТАБАКЕРИ ПРЕДИ 
ПОДМЯНА НА ЛАМАРИНЕНАТА ОБШИВКА

бр. 9,21

203 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕАТА НАД КОРНИЗ бр. 15,99

204 ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ м 2,97
205 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10 -15 СМ м 2,48
206 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА м2 2,18

207
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА 
ЛАМАРИНА

м2 22,64

208 ДЕМОНТАЖ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ м 2,18

209

ИЗПРАВЯНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 
НА ПОЛИ, ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ, КАПАНДУРИ И 
УЛАМИ С ПАРЧЕТА ДО 1.00 М2 НА ДВОЕН ФАЛЦ БЕЗ 
ПРИПОЯВАНЕ

м2 19,24

210
ПОПРАВКА НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, 
ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА

бр. 21,33

211

ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ВКЛ. 
ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ. МОНТАЖ И ЗАТЯГАНЕ ИЛИ 
ПОДМЯНА НА СКОБИТЕ В ЗОНАТА НА ПОДМЕНЕНАТА 
ТРЪБА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА

м 6,83

212
ПОПРАВКА НА СТАРИ УЛУЦИ, ВКЛ. ИЗПРАВЯНЕ, ЗАТЯГАНЕ 
НА СКОБИТЕ, ПОПРАВКА НА ФИЛЦОВЕТЕ, ПОЧИСТВАНЕ И 
ИЗМИТАНЕ

м 2,60

213
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И 
ПОКРИВАНЕ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5.00 М2

м2 39,24

214
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ЕДИН ФАЛЦ. ПЛОЩ 
НАД 5.00 М2

м2 34,75

215 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ м2 41,61

216
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО 
ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М

м2 12,39

217
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА МОДУЛНО ИНВЕНТАРНО 
ФАСАДНО СКЕЛЕ ВИС. ДО 30 М

м2 4,23



218
СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ ПОД ЛАМПЕРИЯ ВЪРХУ 
ГОТОВИ ТРУПЧЕТА м2 5,38

219 ОБШИВКА НА СТЕНИ. ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ 
ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ

м2 13,60

220
ОБШИВКА НА СТЕНИ, ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ 
ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ

м2 15,65

221
ДЕМОНТАЖ НА ЛЕЖАЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ 
СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА

мЗ 54,81

222
ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ 
СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА

мЗ 60,14

223
НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В 
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

мЗ 525,77

224
НАПРАВА НА ВИСЯЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В 
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

мЗ 703,55

225 НАКОВАВАНЕ НА ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ПРИ РЕМ. м2 14,53
226 ЛАКИРАНЕ НА ЦИКЛЕН ПАРКЕТ м2 2,62

227
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С 
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20x30 СМ

м2 66,96

228
ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ 
НА ФУГА 2 ММ

м2 53,69

229
РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ 
ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. ИЛИ ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

м2 12,69

230
РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ 
ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО

м2 15,01

231
РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. 
РАЗТВОР

м2 15,56

232 ПОЧИСТВАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА м2 12,42

233
ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА ПРИ 
РЕМОНТИ

м 58,10

234 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 6,84
235 ВЪНШНА НАХВЪРЛЯНА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м2 8.84
236 ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРИЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м2 13,84
237 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА м2 19,01
238 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА м2 18,71
239 ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА м2 6,44

240
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С 
ГОТОВА СМЕС

м 11,12

241
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С 
ГОТОВА СМЕС (БЕЗ МАТЕРИАЛИ)

м 12,92

242 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА м2 19,53
243 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА м2 16,43
244 ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА м2 5,08



245 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА м2 21,72
246 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА м2 21,33
247 ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА м2 6,44

248
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С 
МРЕЖА ПО ХОРИЗОНТАЛНИ РЪБОВЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ 
И МАЗИЛКИ

м 4,95

249
ВАРОЦИМЕНТНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 
ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ

м2 12,33

250
ВАРОЦИМЕНТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С 
ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ

м2 10,19

251
САНИРАЩА ВАРОЦИМЕНТНА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С 
ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ

м2 9,55

252 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА м2 9,94

253
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА 
МАЗИЛКА

м2 9,77

254 ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ м2 10,59

255
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА 
МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ

м2 12,78

256 ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА м2 9,88

257
СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ

м2 9Д1

258 НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ м2 20,24
259 ИЗРАВНИТЕЛНА ШПАКЛОВКА м2 6,53

260
САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 10 
ММ

м2 9,63

261 НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ЕКСТРА КАЧЕСТВО м2 30,51
262 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО м 4,12
263 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ РУС м 6,11

264 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИ ОТ РУС ЗА СТЪПАЛА м 25,24

265
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ РУС - 
ПРОФИЛНИ

м 10,83

266 НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО м2 62,38
267 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО м2 33,85
268 НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ м2 65,48
269 НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ м2 24,03
270 ДОСТАВКА И РЕДЕНЕ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ м2 1,12
271 ДЪБОВ ПАРКЕТ IКАЧ. 18 ММ - РЕДЕН м2 44,27

272
ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, 
ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР.

м2 9,27

273
ПОЛАГАНЕ НА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 
4 СМ МЕХАНИЗИРАНО

м2 5,83



274
ПОЛАГАНЕ НА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 
6 СМ МЕХАНИЗИРАНО

м2 13,56

275 ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОННА ЗАМАЗКА - 4 СМ м2 10,30
276 ВОДОИЗОЛИРАЩА МАСТИЛКА (МАЗИЛКА) м2 11,50

277 ПОДПОДОВА СУХА НАСТИЛКА ОТ ГИПСОФАЗЕР, ПРИ РЕМ. м2 28,84

278 ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ м2 1,97
279 ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ м2 2,53

280
НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ "ПЧЕЛНА ПИТА", ПРИ 
РЕМОНТИ

м2 22,07

281 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 4 СМ м2 13,21
282 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 2 СМ АРМИРАНА м2 23,93

283
ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 2 СМ АРМИРАНА. С 
ПАРОИЗОЛАЦИЯ

м2 24,23

284 ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ МАЗИЛКА м2 1,77
285 ГРУНДИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 3,47
286 ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВАЧНА СМЕС м2 6,84

287
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛИЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 
ДВУКРАТНО

м 3,53

288
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, 
РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО

м2 3,23

289
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДРЪВ. ПОВЪРХНОСТИ 
ТРИКРАТНО

м2 8,42

290
БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВЕ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ 
ТРИКРАТНО

м2 4,30

291
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМ. ПОВЪРХНОСТИ 
ТРИКРАТНО

м2 4,73

292
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, 
РЕШЕТКИ ТРИКРАТНО

м2 4,78

293 ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ м2 7,95

294
ТУПАНА АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ 
МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО

м2 12,19

295 МИНИЗИРАНЕ НА УЛИЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ м 3,10
296 МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 6,96

297
БРОНЗИРАНЕ СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СРЕБЕРЕН 
ФЕРОЛИТ

м2 4,58

298
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С 
БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

м2 5,54

299
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С 
ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

м2 10,97

300
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С 
БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО

м2 4,58

301 ЛЕПЕНЕ НА КНИЖНИ ТАПЕТИ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ м2 7,99



302
БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ 
КОНСТРУКЦИИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ НА ВИСОЧИНА ДО 
50 М - ДВУКРАТНО

м2 21,82

303
БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С 
ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

м2 7,07

304
БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С 
ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

м2 7,94

305
БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М 
С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

м2 8,11

306
БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ С 
ФАСАГЕН

м2 17,94

307 ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ м2 5,02

308
ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ 
РЕМОНТИ

м2 1,73

309 ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ м2 5,08

310 ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ ПРИ РЕМОНТИ м2 6,84

311 ОГНЕЗАЩИТНО БОЯДИСВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ м2 8,85
312 ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ м2 0,75
313 ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ ТАВАНИ м2 0,92
314 ПРОТИВОПЛЕСЕННА ОБРАБОТКА НА СТЕНИ м2 4,21
315 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ м 22,50

316
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН 
ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7.5 КГ/М)

м 45,20

317
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН 
ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М

м 80,31

318 ГРУНДИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ м2 2,31

319
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 
КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

м2 8,44

320
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4 
КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

м2 9,12

321
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 
КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

м2 9,66

322
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4.5 
КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

м2 10,47

323
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТТА БИТУМНА МУШАМА 
3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

м2 17,36

324
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ 
БИТУМНА МУШУМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ

м2 18,71

325 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ м2 17,51
326 ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ м2 8,49



327
ЗАЩИТА НА ПОКРИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС 
СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

м2 9,93

328 ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ м2 1,99
329 ЗАПЕЧАТКА НА БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ м2 2,05
330 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ХРЗ 40 ММ С ЛЕПИЛО м2 18,94
331 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ХРЗ 40 ММ РЕДЕНА м2 17,14
332 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕРЗ 40 ММ РЕДЕНА м2 13,33
333 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕРЗ 40 ММ И ЗАМАЗКА м2 34,63

334
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ 
РЕДЕНА

м2 16,67

335 ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА м2 37,98

336
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ХРЗ 20ММ

м2 36,94

337
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ХР8 50ММ

м2 42,38

338
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ЕРЗ 50ММ

м2 37,66

339
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ЕРЗ 60ММ

м2 38,57

340
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ЕРЗ 80ММ

м2 40,47

341 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ДО 2.00 М2 С КАСА бр. 14,85
342 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НАД 2.00 М2 С КАСА бр. 15,84

343
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА 
ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)

м2 16,08

344 ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ м2 35,24

345
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И 
ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА 
МАЗИЛКА)

м2 39,11

346
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 
ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНИ

м2 30,58

347
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНИ

м2 33,24

348
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 
СВОБОДНОСТОЯЩ

м2 30,76

349
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОСТОЯЩ

м2 33,42

350
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН. 
ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ

м2 37,81

351
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, 
ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2 41,40

352
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, 
ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ

м2 52,47



353
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, 
ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2 55,59

354 МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН. 
ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ

м2 62,05

355
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, 
ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2 69,17

356 ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ бр. 14,85
357 ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ бр. 14,85
358 НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ м2 12,37
359 МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ ПРИ ПОКРИВИ м 16,75

360 НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ м2 3,17

361
ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ ПРИ 
РЕМОНТИ

м 18,44

362
ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ПРИ 
РЕМОНТИ

м2 23,91

363 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА м 2,46
364 ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ м 2,97
365 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК бр. 4,44

366
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА 
ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ

м 15,82

367
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ

бр. 44,47

368 ПОДОВА МОЗАЙКА С И БЕЗ БОРДЮРИ м2 40,24
369 МОЗАЙКА ПО СТЪПАЛА м2 59,81

370
ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 
600/600

м2 23,08

371
РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. 
РАЗТВОР

м2 13,60

372
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР, ПРИ 
РЕМОНТИ

м2 37,15

373 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ м 22,50
374 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ РУС м 7,23

375
ЧАО1 I ЬЛА1 О УС1 гиЯ ВА Н Ь

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ м2 1,39
376 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛ. КЪРТАЧ мЗ 62,70
377 НАСТИЛКА С ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ м2 33,25
378 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОИ мЗ 47,51

379
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ 
КАМЕННИ ФРАКЦИИ

мЗ 43,09

380
ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, 
ПЪРВИ ЕТАП

дка 2303,71



381
ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, 
ВТОРИ ЕТАП

дка 876,56

382
ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, 
ТРЕТИ ЕТАП

дка 232,52

383
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТ ОТ ТОРФ С ДЕБЕЛИНА 3 см ПРИ 
ЗАТРЕВЯВАНЕ

дка 446,07

384
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С 
ОБЩО ТЕГЛО ДО 25 КГ ТЕЖЪК ТИП (15КГ/М)

кг. 4,65

ЧАСТ ВиК
385 УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ м 5,24

386 УЛЕЙ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ м 23,96
387 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД бр. 2,11
?88 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД бр. 3,98
389 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА бр. 4,03
390 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 20/15 В ЗИД 1.5 ТУХЛА бр. 7,57

391
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТ. СТЕНИ 20 СМ 
РЪЧНО

бр. 9,15

392
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ

м 5,30

393
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ

м 5,76

394
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ

м 6,37

395
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ

м 15,07

396
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 20 ММ

м 12,03

397
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 32 ММ

м 14,16

398
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 63 ММ

м 16,04

399
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

„ 5,51

400
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

« 6,86



401
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

м 7,38

402
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ

м 8,43

403 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2 бр. 7,91
404 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4 бр. 10,33
405 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 бр. 23,64
406 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2 бр. 6,09
407 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4 бр. 9,12
408 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 бр. 20,01
409 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКНОВЕНИ 1/2 бр. 20,01
410 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 5 СМ бр. 26,06
411 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 7 СМ бр. 26,06
412 СМЕСИТЕЛ НА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СЕДЯЩА бр. 80,16
413 ДУШ БАТЕРИЯ БЕЗ ЧУЧУР бр. 109,46
414 ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ бр. 136,03
415 ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2 ЗА ЕЛ. БОИЛЕРИ бр. 11,54
416 ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2 бр. 5,49
417 ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 3/4 бр. 7,91
418 ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4 - 5 МЗ/ЧАС бр. 61,19
419 ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4 - 5 МЗ/ЧАС бр. 67,24
420 РУС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50/1.8 м 21,86
421 РУС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110/2,2 м 26,76

422 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ Ф 50 бр. 49,50

423 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф50 бр. 29,59
424 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф100 бр. 79,51

425 СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА "ВОРОНКИ" Ф100 бр. 62,02

426 ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ бр. 116,61
427 ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА бр. 52,25
428 ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА СТЕННА ЗА МИВКА бр. 55,59
429 ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С РУС КАЗАНЧЕ бр. 156,79
430 ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО С РУС КАЗАНЧЕ бр. 138,64
431 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2 м 4,25
432 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4 м 3,96

433
ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ 
МЕСИНГОВИ И РУС 1/2, 3/4 И 1

бр. 0,79

434
ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, 
ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ

бр. 4,44

435
ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА 
С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2

бр. 18,61



436 ДЕМОНТИРАНЕ НА СТЕННА БАТЕРИЯ ЗА ВАННА бр. 10,03

437
ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА СЪЩЕСТВУВАЩА 
ИНСТАЛАЦИЯ 1/2, 3/4,1, И 1,4

бр. 1,10

438
ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА 1/2, 
3/4 И 1

бр. 6,38

439
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 20ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ

м 4,88

440
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ

м 5,35

441
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С 
ДИАМЕТЪР Ф 32ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ

м 6,25

442 ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ бр. 86,42
443 ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ бр. 98,52

444
РАЗКЪРТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ С ТОВАРЕНЕ НА 
ТРОШЕНОКАМЕННА УЛИЧНА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНИ 
ШИРИНИ И ДЕБЕЛИНА 15 СМ

м2 1,52

445
РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА 
РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 М

м2 18,13

446
РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА 
МЕХАНИЗИРАНО И РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 М

м2 13,24

447
РАЗКЪРТВАНЕ. ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С 
ДЕБЕЛИНА ДО 10 СМ

м2 3,41

448
УКТЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ 
ИЗКОПИ

м2 9,45

449
УКТЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ 
ИЗКОПИ

м2 6,25

450
ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА. ТРЪМБОВАНА ПОД 
ТРЪБОПРОВОДИ

мЗ 50,46

451
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. 
ТРЪМБОВАНИ

мЗ 55,41

452
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ. 
ТРЪМБОВАНИ

мЗ 60,49

453
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ РК 16 Ф25 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА

м 5,45

454
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ РМ 16 Ф90 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА

м 20,55

455
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ РN 16 Ф110 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА. ВКЛ. ЗАВАРКАТА

м 32,37



456
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ РN 16 Ф160 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА

м 68,79

457
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ РN 16 Ф200 В ИЗКОП. НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА. ВКЛ. ЗАВАРКАТА

м 108,69

458
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф25 ЗА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА

бр. 24,07

459
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф90 ЗА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА

бр. 74,07

460
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110 ЗА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА

бр. 94,34

461
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 160 ЗА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА

бр. 122,02

462
МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф200 ЗА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА

бр. 216,16

463
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ 
СТОМ. ТРЪБИ Ф60 ММ

бр. 69,79

464
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ 
СТОМ. ТРЪБИ Ф100 ММ

бр. 88,88

465
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ 
СТОМ. ТРЪБИ Ф60 ММ ЗА СГРАДИ

бр. 67,53

466
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ 
СТОМ. ТРЪБИ Ф80 ММ ЗА СГРАДИ

бр. 74,79

467
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 1 ”, 
КОМПЛЕКТ

бр. 107,72

468
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 2 ", 
КОМПЛЕКТ

бр. 185,41

469
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ 
Ф60 КОМПЛЕКТ

бр. 266,40

470
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ 
Ф80 КОМПЛЕКТ

бр. 276,96

471
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф60 
ММ

бр. 168,78

472
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80 
ММ

бр. 192,98

473
НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА 
ЧУПКА

бр. 122,97

474 НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБА бр. 27,94

475
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУС ТРЪБИ Ф250 ЗА ВЪНШНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

м 41,48

476
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУС ТРЪБИ Ф315 ЗА ВЪНШНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

м 49,35



477
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУС ТРЪБИ Ф400 ЗА ВЪНШНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

м 82,65

478
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РУС) ДЪГИ 45 0 - 
Ф200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ

бр. 42,86

479
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РУС) ДЪГИ 45 □ 
Ф315 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ

бр. 76,47

480
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РУС) ДЪГИ 45 □ 
Ф400 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ

бр. 125,14

481 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С 
ДЪЛБОЧИНА 2М С ЧУГУНЕН КАПАК

бр. 937,47

482
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С 
ДЪЛБОЧИНА ЗМ С ЧУГУНЕН КАПАК

бр. 1148,71

483
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С 
ДЪЛБОЧИНА 4М С ЧУГУНЕН КАПАК

бр. 1332,06

ЧАСТ ЕЛ.

484
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛ НА, КРЪГЛА ЗА 
СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

бр. 2,76

485
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА СКРИТА 
ИНСТАЛАЦИЯ

бр. 2,76

486
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА, КВАДРАТНА ЗА 
СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

бр. 5,46

487 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА 
ГИПСОКАРТОН

бр. 5,29

488
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 
КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН

бр. 4,54

489
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13,5ММ 
ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ

м 8,60

490
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16ММ 
ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ

м 9,23

491
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23ММ 
ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ

м 12,63

492
ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННИ 
СТЕНИ 20СМ РЪЧНО

бр. 9,15

493
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 1.5ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 2,91

494
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 1,5ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 4,72

495
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 2.5ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 3,44

496
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 2.5ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 5,53

497
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 4ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 5,23

498
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 4ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 8,54

499
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 6ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ

м 6,27



500 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 6ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ м 10,12

501 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 10ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ м 10,12

502 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 10ММ 2 В 
МОНТИРАНИ ТРЪБИ м 17,46

ЧАСТ ОВК

503
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. 
ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ

м2 65,12

504

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. 
ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 
ММ

м2 71,77

505 НАПРАВА И МОНТАЖ РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ НЕУПЛЪТНЕНИ 
С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) ММ бр. 155,76

506 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 2 М2 ВЪРХУ 
ВЪЗДУХОПРОВОДИ бр. 211,44

507 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 4 М2 ВЪРХУ 
ВЪЗДУХОПРОВОДИ бр. 333,59



Образци на документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община 
Кубрат с предмет: „Строително -  монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, 

сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната
програма на община Кубрат“

От "ДУНАВ АД ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 827182859, представлявано от Борислав Неделчев 

Панайотов - Изпълнителен Директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на 
обявената от Вас обществена поръчка с наименование: „Строително — монтажни работи на 
обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с 
изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“.
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя 
посочени в Техническата спецификация и документацията за участие при следните условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката: съгласно указания от Възложителя във 
възлагателно писмо срок за всеки конкретен обект

2. Гаранционен срок на извършените СМР/СРР на обекта: съгласно приложимите правила 
на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили 
се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. С настоящото предложение ДЕКЛАРИРАМ, че при изготвяне на офертата ни са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме:
V  Организация на изпълнението на СМР/СРР в обхвата на поръчката

V ,.Технология на строителството” (ТС) за постигане на качествотб

Приложение 8

до
ОБЩИНА ГРАД КУБРАТ 
У Л ”КНЯЗ БОРИС I” № 1 
ГРАД КУБРАТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: 22.06.2016 г. 
(дата на подписване)

У час™



Организация на изпълнението на СМР/СРР в обхвата на 

поръчката

1.ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯТ 

ПРОЦЕС

Нашата оферта за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на 

база отделни обособени екипи за реализирането на съответният етап от цялостното 

изпълнение на обекта. Както е видно от документите, които прилагаме имаме необходимият 

потенциал да извършим проектирането и необходимите видове СМР и СРР, както 

технически (механизация и строителни специалисти), така и финансов.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с 

постоянна численост за всеки отделен етап. Освен високо-квалифицираните ни и с богат 

опит специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на обекта ще 

оъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал, ще 

бъде придружен със съответният сертификат или декларация за съответствие.

Ние ще изпълним определените дейности по изграждането на обекта и услугите по 

гаранциите, съгласно поетите ангажименти, с високо качество и в срок, съгласно сключения 

Договор с Възложителя.

В изпълнение на своите задължения по договора, Изпълнителят ще покаже добро 

познаване на конкретните условия на строителната площадка и ще приложи своя опит като 

Изпълнител, при изграждането на подобни обекти, приети и въведени в редовна 

експлоатация.

През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно 

сътрудничество с Възложителя и при необходимост с Проектанти и Строителен надзор.

Преди започване на СМР и СРР 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 и Строителния 

надзор. Завършването на всеки етап от обекта ще се удостоверява с двустранно подписан

(

1



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:

Правилото за изпълнение „отгоре-надолу" - т.е. от покрива към най- долно ниво, с 

възможност за паралелна работа както на покрива, така и на по-долните нива; 

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;

Изготвяне на съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр. 16 за 

удостоверяване на годността на строежа или Приемо-предавателен протокол;

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.

1.1. ПЪЛНО И ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ /ЕТАПИ/. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА, ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА И СРОКОВЕТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ

Организация, мобилизация и разпределение на отговорностите и задачите на членовете 

на инженерно -  техническият екип, определен за реализирането на проекта:



1) Договорни:

•  Подготовка на цялата проектна документация;

• Подготовка на цялата договорна документация;

• Изготвяне Програма за опазване на околната среда;

• Подготовка на План за безопасност и здраве;

• Подготовка, получаване и представяне на банкова гаранции за изпълнение на 

договора.

2) Планиране:

• Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;

• Съгласуване на Линейният график с Възложителя и осъществяване на контрол 

при изпълнение на строителните дейности, напредъка им. Идентифициране и коригиране на 

отклонения в графика за изпълнение на работите.

3) Доставки и логистика:

• Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея 

процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материати, 

оборудване и доставки до строителния обект.

4) Здравеопазване, безопасност и зашита на околната среда :

• За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с 

медицинско заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са необходими;

• Изпълнителят разполага с назначено длъжностно лице по въпросите на 

здравеопазването, безопасността и защитата на околната среда, чиято задача ще е да 

наблюдава, ръководи, контролира и консултира строителните екипи по въпроси свързани с 

процедури за предотвратяване на злополуки.

5) Работно време и смени:

• Работното време на обекта ще бъде ежедневно от 08°° часа до 1700 часа при 

осигурена почивка на персонала съгласно Кодекса на труда.

6) Мобилизаиия:

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на 

Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ше включва мобилизиране на човешки ресурси и 

строителна механизация, необходими за напредъка на работите, които ще ни позволят да 

приключим договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.
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7) Демобилизация

След приключване и предаване на обекта, всички остатъчни строителни отпадъци ще 

бъдат събрани, натоварени и депонирани на посоченото от Възложителя депо.

За нуждите на изпълнението на обекта се предвиждат подходящи, квалифицирани 

специалисти притежаващи съответната професионална квалификация и специфичен опит за 

изпълнение на такъв вид строителна дейност.

Предвидената за изпълнение на работите строителна механизация и автотранспорт 

ще бъде с необходимият брой, капацитет и мощност за изпълнение на сроковете посочени в 

линейният график.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

ОТ УЧАСТНИКА РЕСУРСИ - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ И 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА 

СПЕСИФИКАЦИЯ

Нашата оферта за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка е 

разработена на база обособени екипи за изпълнението на съответният етап от цялостното 

изграждане на обекта.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена с постоянна численост 

за всеки отделен етап.

При желание на Възложителя за промяна в организацията или последователността 

на изпълнение на СМР. поради настъпили изменения в условията на работа или друга 

посочена от него причина. Изпълнителя ще реагира според желанията на Възложителя за 

промяна в организацията и последователността на изпълнение.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно 

изработените и съгласувани инвестиционни технически проекти и техническата 

спесификация предвидени за изпълнение на СМР, както и наредбата и инструкциите за 

спазване на ЗБУТ.

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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Техническият ръководител на обекта съвместно с представителя на Възложителя и 

Строителния надзор на място ще проведат подробна проверка на строителния обект и ако са 

на мнение, че работите не са били правилно извършени, за да е възможно тяхното предаване 

и приемане от Възложителя, ще съставят списък за приключване и ще предоставят копие от 

него на Изпълнителя. Списъкът за приключване ще конкретизира всяка позиция от 

спецификацията, която не е била изпълнена правилно.

Работите, посочени в списъка за приключване ще се завършат в рамките на 

определения в договора срок, и ще подлежат на повторна инспекция. Ако представителя на 

Възложителя и Строителния надзор са на мнение, че посочените в списъка за приключване 

позиции са извършени в съответствие със спецификацията, ще предложи на Възложителя 

приемането им и подписване на приемо-предавателният протокол.

Приемо-предавателеният протокол ще се подпише от Възложителя след като 

Изпълнителят му предостави, всички необходими документи по този договор за 

безпрепятствено въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

В случай, че представителят на Възложителя определи, че СМР не са правилно 

изпълнени. Изпълнителят ще извърши всички указания, за да изпълни СМР до 

удовлетворяване на изискванията на Възложителя и постигане на проектните показатели.

Подписването на приемо-предавателеният протокол не освобождава Изпълнителя от 

задълженията му, да извърши всички необходими видове дейности по отстраняването на 

всички възникнали дефекти или повреди в гаранционния срок.

1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА 

СТРОИТЕЛСТВО

Взаимодействие /комуникация/ с Възложителя, Проектанти и Строителния надзор

При взаимоотношенията си с Възложителя и Проектантите, Изпълнителят точно ще 

спазва разпоредбите на ЗУТ, съответните подзаконови актове, разпоредбите на договора, 

като ще изпълнява точно и своевременно инструкциите на независимия Строителен надзор 

в рамките на правомощията на последния.
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Изпълнителят ще организира оперативки за проследяване хода на строителния 

процес, на които ще присъстват представител на Възложителя, Строителния надзор и 

представител на Изпълнителя /техническият ръководител/ на обекта. Изпълнителят също 

така ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители на 

работните съвещания по проекта, свиквани от Възложителя.

Докумен та ц ия

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими 

документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на 

проектната документация, извършените закупувания на материали, наемането на работна 

ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания 

към механизацията, персонала, организацията на работата на обекта, счетоводството и 

контрола.

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната 

система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и 

идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени 

от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава 

задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите.

След завършване на обекта. Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на 

Възложителя оригиналите на цялата документация за проекта, освен тази която трябва да се 

съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на 

Възложителя.

Информация и публичност

Изпълнителят ще постави на видно място на строителната площадка, информационна 

табела съгласно ЗУТ.

Управление на доку ментацията

Изпълнителят ще поддържа по време на изпълнение на обекта проектната 

документация, в която ще се отразяват ежедневно всички съгласувани от участниците в 

строителния процес промени в проектите и действителното състояние/местоположение на 

изпълнените работи.
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Никоя промяна няма да се изпълнява без да е предварително отразена в заповедната 

книга на обекта и съгласувана на екзекутивния екземпляр на проектната документация най- 

малко от техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя.

При необходимост от съгласуване с проектанта и невъзможност това да се извърши 

веднага на място, съгласуването с проектанта ще се извърши дистанционно, като към 

екзекутивната документация ще се добавят получените от проектанта указания или 

променени чертежи.

При подготовката за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви окончателна 

екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, 

записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни 

документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При 

окомплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени 

промени и обясненията за тях.

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат 

промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. 

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните изисквания.

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Възложителя относно идентификация 

и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на 

изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

Мерки за взаимодействие с Възложителя

Изпълнителят смята да приложи при изпълнението на строителните работи следното:

- При работа на обекта, използване на всички възможности за качествено и 

своевременно изпълнение на всички видове строителни дейности, подробно посочени в 

приложения Линеен график и определената с него етапност на изпълнението.

- Осигуряване на нормална среда при изпълнението на строително-монтажните 

работи, като се изключи здравния риск за работещите на строителната площадка, чрез добра 

организация на строително-монтажните дейности и своевременното извозване на 

отпадъците, генерирани по време на строителството.
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- Изграждане на обекта съгласно одобрения технически проект или указания на 

Възложителя и действуващата нормативна уредба с високо качество и в срок, съгласно 

сключения договор с Възложителя.

- Въвеждане на обекта в експлоатация.

- Поддържане на поетите гаранции.

През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно 

сътрудничество с Възложителя, Проектантите и Строителния надзор.

2. Описание на основните организационни и административни дейности по 

изпълнение на поръчката

1.Стратегня.

При изпълнението на възложени СМР, с оглед на минимизиране на срока за 

изпълнение в съответствие с изискването на Възложителя ще се използва смесен метод на 

планиране на дейностите.

Той притежава предимствата и на успоредния и последователен методи, и затова е 

получил най-широко приложение в строителната практика.

Поточният метод на организация на строителството е една разновидност на смесения 

метод, т.е. той е смесен метод, при който изпълнението на отделните работи е точно 

фиксирано в пространството и времето и подчинено на основни принципи. Той се основава 

на равномерното и непрекъснато осъществяване на технологическия процес, свързано с 

равномерното използване на производствената мощност и ресурсите на строителната ни 

фирма и с равномерното завършване и пускане в експлоатация на дадения обект.

За обект „Строително -  монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, 

сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на 

инвестиционната програма на обшина Кубрат“ това е осъществено чрез провеждане на:

Организаиионно технически мероприятия:
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1. Всеки строителен обект се разделя на отделни участъци:

> Строително - конструкционни работи;

> Архитектурно - строителни работи;

> Инсталационни работи;

> Покривни работи;

2. За всяка строително-монтажна работа се подбира подходящо по числен и 

квалификационен състав производствено звено (комплект машини или бригада), съобразено 

с възможностите на наличния работен фронт на всеки участък и с разходните норми за 

съответните видове работи;

3. Създава се производствен ритъм чрез координиране движението на изпълнителите по 

участъци в съответствие с приетата технология.

4.0рганизация на изпълнението на СМР

Строително - монтажните работи започват и се изпълняват съгласно изготвен 

календарен график за възложеното строителство:

А.Изграждане на временното строителство:

Строителен фургон за работниците - 1 брой

Строителен фургон за инженерно техническия състав - 1 брой /при необходимост/

Временно ел. захранване - използват се съществуващото/при необходимост.

Временно захранване с вода - от съществуващ водопровод.

Поставят се знаците съгласно временна организация на движението, Информационна табела 

и предупредителни и указателни табели /при необходимост/.

Ограждане на обекта /при необходимост/.
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Б.При получаване на заявка от Възложителя:

Б. 1 .Прави се съвместен оглед със специалистите по съответните части;

Б.2.3аснима се съществуващото състояние;

Б.З.Изготвят се количествени сметки за необходимите строително монтажни и/или 

ремонтни работи;

БАИзготвя се оферта възложените строително монтажни и/или ремонтни работи;

Б. 5.Съгласуват се с Възложителя началото на започване на работите, тяхната 

продължителност и при необходимост тяхното прекъсване за определен срок с цел, 

Възложителят да провежда безпроблемно основната си дейност.

В.След потвърждаване на предложената ни оферта се пристъпва към изпълнението на

възложеното съгласно графика за изпълнение и с подходящият изпълнителски състав,

Г.По време на строителството, техническия ръководител постоянно контролира 
строителния процес.
Д.След приключване на възложените строително монтажни и/или ремонтни работи се прави 
съвместен оглед с Възложителя на ипълнените дейности и ако има забележки, те се 
отстраняват веднага.
Е.С окончателното почистване на работните участъци приключват дейностите по 
възложения подобект.

Всички строително-монтажни работи, необходими за изпълнението на отделните 
етапи ще бъдат съобразени с изискванията на Възложителя и техническите изисквания на 
тръжната документация. Най-общо те включват:

• Планиране на процеса на изпълнение на проекта

Производственият процес ще бъде планиран и документиран в процедури, процеси, 
планове за качество и планове за проверки и тестове, където е необходимо.

При планирането на процес на изпълнение, Изпълнителят ще вземе в предвид 
следното:

• Заложените цели по качество и изискванията към проекта;

• Нуждата да се установят процеси, създадат документи и осигурят ресурси, 
специфични за дадена работа;
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• Изискуемите проверка, потвърждаване, мониторинг, инспектиране и тестване, 
специфични за дадена работа и критериите за приемане на проекта;

• Процеси, свързани с Възложителя. Определяне на изисквания, свързани с проекта. 

Изпълнителят ще анализира договорните документи и ще определи:

• Изискванията, които ще подпомогнат Възложителя при получаване от последния 
на разрешения, одобрения и други процедури, свързани със задълженията му по закон като 
собственик на площадката и възложител на строителния договор.

• Изисквания, незаявени от Възложителя, но необходими за определена или 
планирана употреба, където такива са известни;

• Комуникация с Възложителя и Строителния надзор / Надзора /

Изпълнителят /при необходимост/ в сътрудничество с Строителния надзор ще изгради и 
реализира процедура за ефективна комуникация с Възложителя във връзка с:

• договорни въпроси;

• контрол на напредъка;

• справки и придвижване на заповеди;

• контрол върху документацията;

• процедури по одобряване;

• инспекции;

• проследяване на корективни и превантивни дейности;

• клиентски жалби (недоволство) и всякакви други уместни въпроси.

• Процес на закупуване и доставки
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Потенциалните доставчици ще бъдат предложени за одобрение от Възложителя на база 
техните способности да отговорят на договорните изисквания, включително и на 
изискванията за качество.

Ще бъде приложен процес на оценяване, който може да включва информация като:

• възможности (способности) демонстрирани преди, референции;

• гъвкавост при доставката на материали;

• съблюдаване на стандартите за качество;

• инспекция на производствения процес.

Заключенията от такива оценки ще се пазят в отдела по закупуване. Закупуването и 
доставките ще бъдат под постоянен контрол съгласно изискванията на Възложителя.

• Контрол върху уреди за мониторинг и измерване

Изпълнителят ще определи мониторинга и измерванията, които трябва да се предприемат и 
уредите за мониторинг и измерване, необходими за осигуряване на доказателства за 
съответствието на работите със специфицираните изисквания.

Изпълнителят ще разработи процедури за контрол, калибриране и поддръжка на уредите за 
мониторинг и измерване, необходими за изпълнението на работите и използвани, за да се 
демонстрира съответствието на работите и продуктите на специфицираните изисквания.

От доставчиците ще се изисква да демонстрират равностоен контрол на измервателно и 
мониторингово оборудване в съответствие с договорните изисквания.

Измервателно оборудване, което се окаже, че не е калибрирано, ще бъде настройвано и 
пренастройвано при необходимост.

За да се определя статуса на калибриране, измервателното оборудване следва да се 
поддържа в състояние, така че да може лесно да бъде идентифицирано.
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Измервателното оборудване ще бъде предпазено от настройки, които биха направили 
невалидни резултатите от измерванията, и ще бъде защитено от повреди и замърсяване по 
време на транспортиране, поддръжка и съхранение.

Способностите на компютърния софтуер ще бъдат потвърдени преди първоначалната 
употреба на съответното оборудване.

• Описание на предлагания подход за изпълнение на договора.

В случай, че бъде избран за Изпълнител на поръчката, "ДУНАВ” АД ще изпълни строежа в 
съответствие изискванията на Възложителя и с издадените строителни книжа и с 
изискванията на чл. 169, ал. I ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и 
монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на 
строителната площадка.

• Изготвянето на Протокол 2 или 2а ще бъде осъществено от Инвеститорският 
контрол/Строителния надзор на обекта, който от своя страна ще осигури достъп до 
площадката;

• Изпълнителят ще съобщи за конкретни места на Възложителя и/или Строителния 
надзор за разполагане една основна строителна база и една приобектова складова площадка;

• Изпълнителят ще поеме всички ангажименти по осигуряване на ток, вода и газ 
(ако е необходимо) за своя сметка;

• Изпълнителят ще се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на 
техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в 
публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи;

• Изпълнителят ще предприеме мерки, като прокарване или затваряне на 
съществуващи пътища, водопроводни и/или канализационни мрежи или други такива 
мрежи и системи, след предварителното одобрение от Възложителя/Строителния надзор и 
съответните компетентни органи;

• Изпълнителят ще поиска официално одобрение на материалите от Възложителя 
/Строителния надзор/ като приложи подробна документация включваща технически 
характеристики на материала и декларация за съответствие за отделните материали;
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• Обезпечаване на обекта с необходимата специализирана тежка и малогабаритна 
механизация

При стартиране изпълнението на строително монтажните работи (СМР) изпълнителят се 
задължава своевременно да обезпечи обекта с механизация, автотранспорт и оборудване.

• Гарантиране качество на изпълнение на договорните работи

Всички извършвани видове дейности ще се изпълняват съгласно изискванията на 
действащите нормативни актове, строителни правила и норми, закона за опазване на 
околната среда.

Вложените материали и изделия ще отговарят на изискванията на "Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. За доказване на 
качеството при доставката всяка партида или количество ще бъдат придружени със 
съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката те ще 
бъдат предоставяни за одобряване от страна на Строителния надзор и представителя на 
Възложителя.

По време на изпълнението на работите, при необходимост, ще бъдат поставени предпазни 
заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 16/2001 г. за временна 
организация на движението (ВОД).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗВЕНА И ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Последователността и продължителността на изпълнение на строително-монтажните 
работи ще са подробно описани в линейния календарен план, като са спазени 
технологичните последователности за изпълнение на СМР и необходимите технологични 
престои.

Доставката на материалите ще се изпълнява в деня преди монтажа. Изключение 
правят доставките на готови строителни разтвори и асфалтобетон -  те се доставят на 
строителната площадка непосредствено преди полагането им. Дните на доставките също са 
отразени в линейния календарен план, като е указано и с каква механизачия ще се извърши.

Координацията между бригадите ще се осъществява от Ръководителя на обекта.
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В края на всеки работен ден, техническият ръководител на обекта съгласно 
приложеният график прави оценка на извършените работи за деня и задава на 
специалистите, ръководители по съответните части — инженерите по АС и СК, ВиК, 
Електро и ОВК - какво трябва да бъде изпълнено на следващия. Ако някой вид работа 
закъснява, той регулира количеството необходими ресурси за изпълнението на работите 
съгласно календарния план.

„Технология на строителството” за постигане на качеството

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБЕКТА

ЗЕМНИ РАБОТИ
1. Общи изисквания

1.1 Преди започването на изкопните работи се извършва:
1.1.1 Почистване и временно повърхностно отводняване на стр.площадка
1.1.2 Монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения
1.1.3 Отсраняване на хумусния пласт
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1.1.4 Геодезическо трасиране на контурите на сградата по оси
1.1.5 Подготовка и доставка на необходимите уреди за извършване на изкопните работи
1.2 Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разтояние по- 

малко от 0,20 м от подземни мрежи и съоръжения.
1.3 За влизане и излизане в изкопа се поставят стълби с широчина най- малко 0,70 м така 

че горния им край да е на височина 1,00 от терена
1.4 Преди започване на работа в изкопи с дълбочина по -  голяма от 1,50 м техническият 

ръководител или бригадирът проверяват устойчивостта на откосите и укрепването.
1.5 Разтоянието от въртящите се части на платформата на багера до афтосамосфала не 

трябва да е по-малко от 1,00м.
1.6 При извършване на изкопните работи с багер с права лопата
1.6.1 Предварително се отстраняват едри камъни.буци,пънове и образувалите се козирки 

от горния ръб на откоса с оглед предотвратяване на падането им в забоя.
1.6.2 Височината на откоса се определя така.че в процеса на работа да не се образуват 

козирки от почвата.
1.7 Не се допуска завъртане на стрелата на багера.преди да е завършено напълването на 

коша и отделянето му от забоя.
1.8 При прекъсване на работа кошът на багера се застопорявал при движение по пътища 

стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на разтояние 1,00 м от 
земята.

1.9 Изкопните работи се преустановяват при:
1.9.1 Поява на условия,различни от предвидените, до изпълнение на съответните 

предписания на проектанта.
1.10 Разполагането на земната маса,както и движението на строителните машини се 

допускат извън зоната на естесвено срутване на откосите на изкопите на разтояние не по- 
малко от 1,00 м от горния им ръб.В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се 
извършат и в зоната на срутването им, когато при оразмеряване на укрепването им са взети 
предвид съответните натоварвания.

1.11 Не се допускат:
1.11.1 Извършване на изкопни работи чрез подкопаване
1.11.2 Преминаването и престоя на хора.както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителната машина,изпълняваща изкопни работи
1.11.3 Повдигането и преместването на обемисти предмети като скални 

късове,дънери,части от основи на стени на сгради или съоръжения .строителни елементи и 
др.С работните органи на земекопните строителни машини.

1.12 При почивка или престои земекопните машини се изтеглят на разтояние,по-голямо от 
2,00 от края на зоната на естественото срутване на откосите,като работния орган на 
машината се поставя опрян вълху терена.

1.13 При работа с товарачни земекопни машини не се допуска:
1.13.1 Да не се стои под вдигнат кош
1.13.2 Да се прави завой със забит в почвата нож
1.13.3 Движение по терен с напречен наклон.по-голям от 10 градуса при изкачване или 

голям от 25 градуса при спускане.
1.14 Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява 

означаването върху терена или на подходящо място със знаци или табели на съществуващи 
подземни мрежи и съоръжения в план и дълбочина.
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2. Изпълнение на неукрепени изкопи -  над 2 м за скални почви
2.1 СМР в изкопи с вертикални стени и без укрепване се извършват,след като 

техническият ръководител установи изправното и безопасно състояние на стените на 
изкопите.

2.2 При изпълнението на изкопните работи техническият ръководител или бригадирът са 
длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини.успоредни на 
ръба на изкопа,на надвиснали камъни или козирки
или при опасност от свличания или обрушвания да разпореждат на работниците 
незабавно излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените 
участъци.Техническият ръководител може да разпореди намаляване на наклона на откосите 
в съответните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта.

КОФРАЖНИ РАБОТИ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Основните осови и нивелачни репери на строителната площадка се предават с акт по 
образец. Разположението на реперите трябва да се избира така, че те да остават видими 
при изпълнението на СМР и да не се увреждат.

2. Изпълнението на кофражите и скелето трябва осигурят поемането на предвидените в 
проекта постоянни товари без опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те 
трябва да осигуряват предаването на действащите товари върху земната основа или 
върху вече изпълнени носещи конструкции.

3. Направата на кофраж за стоманобетонови плочи включва следните процеси: почистване 
на плочата, направа и опаянтване на скелето, включително повдигането на необходимата 
височина, нивелиране и подлагане под подпорите на дървени подложки, поставяне на 
пътеки при нареждане на скарата, нареждане обшивката на плочата от единични платна 
(дървени, метални и др.) с евентуално зарязване или подгъване, изкърпване крайщата на 
полетата, монтиране на кофражни страници или приспособления за отвори предвидени 
по кофражния план, направа на предпазни парапети, почистване на готовия кофраж от 
строителни отпадъци, намазване с кофражно масло и предаване във вид, готов за 
полагане на армировката.

4. Направата на кофраж за вертикални елементи включва: подвеждане и направа на 
подпорна рамка, отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване на метални и 
дървени платна, поставяне дървени ограничители между платната, връзване с тел, 
укрепване във вид готов за полагане на бетона. Направеното скеле се използва за 
армировка и бетониране.

5. При декофриране се изпълняват следните операции:снемане на стегите (дървени или 
метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично 
почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и 
почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за 
нова употреба.

6. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта 
условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални 
условия на втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност
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на въздуха 60 %), се спазват следните минимални срокове за декофриране:за вертикален 
кофраж страници на греди, колони, стени и шайби - 2 дни; за кофраж на плочи - 14 дни; 
за дъна на греди - 14 дни.

II. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

1. Контролът по изпълнението и приемането направените кофражни работи се извършва 
от техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал, 
кофражни платна и подпори (дървени и метални).

2. Техническия ръководител контролира спазването на геометричините размери 
съобразно кофражните планове. Когато в проекта не се посочени допустимите 
отклонения при изпълнението на кофражи и скелета, се спазват стойностите посочени 
втабл. 1.

Допустими отклонения при монтираните кофражни скелета Таблица 1

№ Наименование на отклоненията Допустими
отклонения
в ШГП

1 Отклоненията в подпорните разстояния на кофражните
1.1 елементи, подложени на огъване, спрямо проектните: на 1 

ш дължина
2

1.2 на целия отвор 7
2. Отклонения от вертикалата или от проектния наклон на 

кофражите и на пресечните им линии:
2.1 на 1 т  височина 5
2.2 на пялата височина на констоукпиите за:

а) фундаменти 20
б) стени и колони с височина до 5 т  вкл. 10
в) колони, свързани с греди 10
г) греди и дъги 5

3. Отместване на осите на кофража от проектните:
3.1 за фундаменти 15
3.2 за стени и колони 8
3.3 за греди и дъги 10
3.4 за фундаменти под стоманени конструкции (Ь е 

дължината на
4. отвора при стъпка на колоните в т )  Отместване на (1/10)1.

осите на кофража относно оста на конструкцията 10
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5. Отклонения при вътрешните размери на кофрираните
напречни
сечения на греди, колони, стени 0

6. Местни неравности на кофражните платна (при проверка с
двуметрова летва)

3

3. Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт 
обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за 
започване на армировъчните работи.

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на 

армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да 
притежават сертификати. В случаите, когато няма сертификат, да се прилагат 
лабораторни документи и заключения, които доказват тяхиата годност за употреба.

2. Преди заготовка на армировка до Ф10 (кангална стомана) се извършва изправяне 
на стоманата, което включва: пренасяне на кангалите в работната зона (до 30 т )  и 
поставянето им на въртележката за разгъване, прекарване на единичния край през 
ролките на машината за изправяне или закачването й към лебедката, задвижване и 
манипулиране с лебедката и изтегляне на кангалната стомана от другия край на 
площадката, рязане на кангалната стомана на работни дължини със сортирането й в 
страни на работната площадка.

3. Заготовката на армировката вклюва следните операции: направа извлечения от 
армировъчните планове за видовете, бройките и размерите на армировъчните 
пръти за изработка; пренасяне на прътите в работната зона за рязане и огъване по 
размери и форма на прътите, съгласно армировъчните планове; пакетиране на 
изготвената продукция с поставяне на бележки за брой и обект, изнасяне на 
пакетите фасонирана армировка извън работната зона и подреждането им за 
транспортиране.

4. Преди монтажа на армировката се прави проверка и почистване на кофража и 
долната контактна повърхност.

5. Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска от -
10 °С.

6. Монтажа на армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план и 
включва: разнасяне на фасонираните пръти до местомонтажа им; отбелязване 
местата на прътите с тебешир; поставяне на приспособления (фиксатори) за 
осигу ряване проектна дебелина на покритието на армировката, разпределението и
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привързването й; снаждането на надлъжните пръти на колони, греди и плочи с 
разминаване, поставянето на есове и столчета, изрязване на армировъчни пръти за 
отвори в плочите и поставянето на равноякостни обрамчващи пръти, монтирането 
на стремената, посаждането и монтирането в кофража на вързаните скелети за 
колони, както и направата на необходимите приспособления за връзване на 
армировъчни скелети на обекта.

II. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

1. Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 
техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 
армировъчни изделия в съответствие с работния проект и външен оглед; отделните 
процеси по време на полагането, връзването и укрепването на армировката.

2, Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да отговаря на 
предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното 
покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 5 шш.

Допустими отклонения пра монтажа на армировка

Вид на армировката Допустимо отклонен! 
в т т

1 Носещи пръти в равнината на редовете за:
а) колони,греди и дъги 10
б) плочи, стени и фундамент 20
в) елементи с височина над ЮООтт 30

2 Носещи пръти по височина на сечението:
а) височини до Ю Отт
б) височини от 100 до ЮООтт 5
в) височини над ЮООтт 20

3 Стремена 10
4 Разпределителни пръти за:

а) плочи, стени и фундаменти 25
б) елементи с височина над ЮООтт 40

5 Огънати пръти -  изместване на огъвката 50

3. По повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат да окажат 
вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието 
на повърхността на армировката да се проверява преди монтажа й.

4. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да била повреди.
5. Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва да се осигурява 

срещу преместване и да се проверява преди бетониране.
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6. Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с 
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.

БЕТОНОВИ РАБОТИ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговаря 
на изискванията на БДС 4718.

2. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната площадка.
Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако 
на строителната площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се 
размесва отново до равномерното им разпределение.

3. Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С 
само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 
бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др.

4. Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, поливане на контактните 
повърхности с вода.

5. При полагане на бетовата смес се осигурява проектната дебелина на бетона, чрез 
поставаните по указания на техническия ръководител приспособления за ниво.

6. При бетонирането на конструкциите трябва да се запазва проектното положение на 
кофража и армировката.

7. При полагане с автобенпомпа изсипването на бетоновата смес става непосредствено от 
транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се разстила и избутва 
ръчно, включително и прехвърляне с лопата

8. Уплътняването на положения бетон се извършва ръчно и механично с иглени вибратори. 
Ръчното уплътняване се извършва чрез очукане с дървени чукове по вертикалните 
повърхности на кофража на вертикалните елементи -колони, стени, шайби.

9. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да продължава 
дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се допуска 
разслояване на бетона в следствие вибрирането му.

10. След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини се 
извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с подходящи 
мастари.
11.След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от 
вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) 
при високи температури чрез напръскване и поливане с вода.
12. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта 
условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 
втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 
%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:за вертикален кофраж страници
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на греди, колони, стени и шайби - 2 дни; за кофраж на плочи - 14 дни; за дъна на греди -14 
дни.

II. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
1. Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се 

приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Контролът по приемането и полагането на бетоновите смеси на строителната площадка 
се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на 
бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед;отделните процеси по време 
на полагането, обработката и отлежаването на бетона.

3. Пряк контрол при полагането в кофражните форми, вибрирането и поливането на 
положения бетон упражнява и бригадира на бригадата зидаро-кофражисти.

Техническия ръководител попълва в бетоновия дневник данните за доставения 
бетон, датата на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите якостни 
показатели на бетона след получаване на сертификат от доставчика.
4.Техническия ръководител попълва в бетоновия дневник данните за доставения бетон, 
датата на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите якостни показатели 
на бетона след получаване на сертификат от доставчика.

ЗИДАРСКИ РАБОТИ

1.0БЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1 .Изпълнението на зиданите конструкции се извършва в съответствие с проектната 
документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и 
разтвора, на детайлите за превръзките на редовете и за връзките на зиданите с носещите 
конструкции и помежду им. 2.Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки 
от работния чертеж, оразмерявт се помещенията и зидовете, съгласно проектаната 
документация; пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на 
банки до работното място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент, очукват се 
тухлите при нужда.
2. Зидарията се изпълнява с вароциментов циментов разтвор или с два разтвора /циментов 
за лицевата страна и вароциментов - за вътрешната/.
3. При сухо, топло и ветровито време керамичните изделия трябва са се мокрят с вода 

преди зидането и да се влагат в зидарията във влажно състояние.
4. Зидането на стени върху бетонни и стоманобетонни конструкции трябва да започне след 

достигането на якостта на натиск на бетона, предписана в проекта.
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6.Всички видове отвори, канали, ниши компенсационни фуги и др. се изпълняват по време 
на зидането по проекта. , оставят се отвори в зида и за стеги на кофража и гнезда за греди, 
щурцове и др. Оставянето на допълнителни отвори в зидариите се допуска само ако са 
предвидени в
РПОИС.
7.При зидането трябва да се спазва линията на зида, хоризонталното положение на 
редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране на зидовете и подвеждане на 
редовете с канап, а при стени с криволинейни очертания с шаблон, и равнинността на 
стените в съответствие с изискванията на проекта.
8.При зидането на редовете всяка вертикална фуга от долния ред трябва да се пресича от 

зидарийното тяло от горния ред. Разместването на вертикалните фуги на редовете трябва да 
бъде най- малко с % от размера на зидарийното тяло.
9.3идането трябва да се извършва равномерно по целия етаж на сградата и се прекъсва при 

необходимост по наклонена или вертикална сгьпаловидна линия.
10. При прекъсване на зидането празнините между зидарийните тела се запълват с разтвор 

и се вземат мерки за защита от атмосферни въздействия. Изискването не важи при 
изпълнение на сухи зидарии.

11. Продължаването на зидането след прекъсване и зазиждане на оставени отвори се 
извършва при спазване на системата на превръзката на редовете и заклинването във 
височина и в страничните плоскости.

12. Зидането при височина на зидовете над 1.5 т  се извършва с помощта на работно скеле.

ЗИДАРИЯ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛЪТНИ И КУХИ ТУХЛИ

1. Независимо от системата на превръзка напречните редове при зидарии на тухлени 
колони, корнизи и при зидарии между отвори с ширина по- малка от 2 /4 тухли се 
изпълняват само от цели тухли.

2. Използването на по- малки парчета тухли се допускат в надлъжните редове и при 
пълнеж в количество не по- малко от 25 % от вложените цели тухли в

реда.
3. Хоризонталните и вертикалните напречни фуги при зидането на носещи стени и 

колони, както и при всички видове зидани конструкции в земетръсни райони, 
трябва да се запълват изцяло с разтвор. В тези случаи зидариите се изпълняват 
само от плътни тухли.

4. Конзолното изнасяне на тухлите на всеки ред в корнизите трябва да бъде на 
повече от 1/3 тухла, а общата издаденост на не армирани корнизи не трябва да 
бъде повече от половин дебелина на стената.

5. Зидането на парапети с височина по- голяма от трикратната им дебелина и на 
корнизи, издадени повече от половината дебелина на стената, трябва да се 
извършва с разтвор с марка не по- малка от 2.5 МРа , ако марката не е дадена в 
проекта.

6. Изпълнението на зидарии с кухи тухли се извършва като тухлите се 
нареждат така, че кухините им да са успоредни на стената.
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ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ КАНАЛИ

1. В комините не се допуска превързването на основната зидария с коминните тела.
2. Хоризонталните и вертикалните фуги трябва да се изпълняват изцяло с разтвор.
3. В хода на зидането вътрешните повърхности при фугите се измазват плътно и 

гладко.
4. Горната част на зидарията на комините и вентилационните канали трябва да е 

защитена от атмосферни валежи и се изпълнява по детайл в проекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАРСКИ РАБОТИ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнението на зидарски работи в зимни условия се допуска да се 
извършва при средно денонощна температура не по- ниска от -5 °С при 
спазване на предписанията в проекта.

2. Зидарийните тела трябва да се съхраняват на сухо, като се предпазват от сняг и 
заледяване.

3. Зидането се извършва с циментови и смесени разтвори с вид и марка съгласно 
проекта, но не по- ниски от 2.5 МРа при зидане на стени и 5 МРа при зидане на 
комини.

4. Температурата на разтвора към момента на полагане трябва да бъде не по-ниска 
от +10 °С.

II. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

1. Контролът върху качеството на доставените материали за изпълнение на зидариите 
се провежда от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията 
за входящ контрол по БДС 20.01.

2. Проверките за дебелината на зидовете, праволинейността и хоризонталността на 
редовете, ширината на фугите и отворите, вертикалността и равнинността на 
стените се извършват не по - малко от два пъти на 1 м височина на зида и при 
завършване на зидарията на етажа.

3. При извършване на зидарски работи в зимни условия се води дневник, в който 
ежедневно се нанасят данни за атмосферните условия- температура на въздуха, 
наличие на валежи, температура на разтвора по време на полагането.

4. Приемането на всички видове зидарии се извършва преди изпълнението на 
мазилките и облицовките с акт. Обр. 12 в съответствие с разпоредбите на Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

5. При приемането на завършени зидарии се прави проверка на: размерите на 
зидарията; връзките й с другите конструктивни елементи; изпълнението на 
превръзката на редовете, ширината и запълването на фугите; вертикалното 
положение на повърхностите на стените и ъглите; равнинността на стените; вида и
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качествата на използваните материали и др. В съответствие с предписанията на 
проекта, положенията заложени в този правилник, удостоверенията за качествата 
на материалите и протоколите от изпитванията.

ПОКРИВНИ РАБОТИ 

1.0БЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Преди започване на покривните работи трябва да е завършено бетонирането на 
последната (покривна) плоча на сградата и достигната 75% от проектната якост. 
До завършването на дъсчената обшивка трябва да са изведени на покрива всичики 
комини, вентилационни тръбопроводи и мълниезащитната инсталация.

2. Направата на покривната конструкция включва направата на лежаща дървена 
конструкция от гредоред, пароизолация ,топлоизолация и дъсчена обшивка. 
Оконочателното покритие (хидроизолация битумни керемиди или керамични 
керемиди) е елемент на друга инструкция и се изпълнява по договор с доставчик.

3. Направата на лежаща дървена конструкция започва след запознаване с работния 
проект, подбор на дървения материал с проверка на качеството му, на 
свързващите елементи (гвоздеи, скоби, ъглови планки), както и извършване на 
всички спомагателни и подготвителни операции, свързани с технологичния 
процес на работа:скрояване, отсичане, малки подрязвания, пасване.

4. Монтажа на дървената конструкция започва с разчертаване на местата за гредите, 
полагане на пароизолация, приготовление и изрязване на всички части, бандери, 
столици, попове, мертеци, макази и др. по размери . Предялване от две и повече 
страни, пренасяне на готовите части и монтирането им на място чрез направа на 
сглобките с гвоздеи между елементите и ъглови метални планки към 
стоманобетоновата плоча, наковаване на елементите и притягане на цялата 
конструкция.

5. Преди монтажа на дъсчената обшивка се полага топлоизолация между гредите 
върху пароизолацията и стоманобетоновата плоча без залепване при 
хоризонтални повърхности и наклони до 30° и със залепване при вертикални 
повърхности. Слоевете в топлоизолационната конструкция се полагат в 
последователност, съгласно изискванията на проекта и възприетата технология. 
При необходимост върху топлоизолацията се изпълнява изравнителна замазка от 
цименто-пясъчен разтвор с деб. 4 сш.

6. Напарава на дъсчената обшивка включва подготовка на леглото чрез предялване 
или попълване на ребрата за получаване на равна повърхност, изрязване на 
дъските по дължина, включително и напасването им и наковаване върху ребрата.

7. При направа на дъсчена обшивка на капандури и табакери дъските се 
изрязват според необходимите дължини и се наковават по скелета на 
капандурата или табакерата при което трябва да се пасват добре, за 
получаване на гладка повърхност.
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8. Наковаване на челни дъски на покрив - ребрата се подвеждат с канап и подрязват 
при необходимост, изрязват се и се напасват краищата на рендосаните челни 
дъски и се наковават с гвоздеи или винтове по ребрата на покрива, хоризонтално, 
подведени с канап за получаване на права линия ..

9. Обшивка на долната страна на стреха на покрив с рендосани дъски (сачак) - 
ребрата по които се коват дъските се издялват или попълват за получаване на 
хоризонтална плоскост, изрязват се дъските по дължина и се наковават на фалц 
върху ребрата във вид, готов за лакиране или боядисване. Дъските за обшивка 
могат да бъдат предварително боядисани или лакирани.

II. ПРИЕМАНЕ И КОНТРОЛ

1. Контролът по изпълнението и приемането направените кофражни работи се 
извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения 
материал, скрепителните елементи, паро и топлоизолационните материали по 
документи и външен оглед.

2. При приемането следва да се проверяват следните допуски: допустимите 
отклонения на гредите от хориз. за 1 ш дължина - 2 тш , а по цялата дължина - 10 
шш, отклонения на конструкциите от вертикалната равнина 0.5 % от височината 
на конструкцията.

3. При изпълнение на топлоизолационната конструкция не се допуска 
наличието на пукнатини, процепи и отвори, механични повреди по 
топлоизолационните елементи.

4. На приемане с акт обр. 12 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството подлежат следните етапи: подготвените за 
изолиране бетонови повърхности, преди полагане на пароизолацията; всеки пласт 
на паро и топлоизолацията, преди полагане на следващия; дървената конструкция 
преди направата на дъсчената обшивка и самата обшивка за готовността за 
полагане на окончателното покривно покритие.

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Преди започване на мазаческите работи трябва да са завършени основните видове 
строително монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и 
изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.)



2. Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред в съответствие с графика на 
обекта. Дебелината на пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, не трябва да 
превишава за едно пластова мазилка 25 шш;
3. Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и 
втвърдяването на предишния.
4. Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват всички 
замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали 
или мокри места.
5. 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.
6. 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, облепване на дограма, намокряне на стените и тавана с вода, шприцоване на 
бетоновите повърхности с циментово мляко, 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 й до получаване 
на гладка повърхност, включително окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.
7. Всички монтажни отвоои, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват 
най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.
8. 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.
9. 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.
10. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата 
повърхност, без да се заглажда
11 .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.
12. Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и 
мистрия и след това се изпердашва.
13. Пръскана мазилка се изпълнява в два пласта. Първия пласт - основа от гладка мазилка на 
вароциментов разтвор. Втория пласт се напръсква ръчно или машинно от разтвор с 
големина на зърната, в зависимост от изискванията за външния вид на мазилката - едро 
пръскана, ситно пръскана и др. Напръскването трябва да покрива равномерно цялата 
повърхност, без прекъсвания.
14. Гипсовата мазилка се изпълнява в два пласта. Първият и втория пласт се правят от 
гипсов разтвор или готови гипсови мазилики, като втория пласт се изпълнява с дебелина з 
шгп и се заглажда.
15. 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
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вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите -  по 2 - 3 пъти в 
денонощие, в продължение на 1 седмица.
16. При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът не трябва да се нагрява над 30 °С и 
трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещението.
17. Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само ако са спазени следните 
условия: полагането, транспортирането и съхраняването на разтворите трябва да става така, 
че в момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5 °С- при ръчно 
полагане. Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки не се 
допуска. В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. При 
минимални температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на външни мазилки.

П. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
1. Контролът по приемането и полагането на варовите смеси на строителната площадка се 
извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на 
бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните процеси по време на 
полагането и обработката на мазилката.
2. По време на изпълнението 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 дефекти.
3. Приемането на всички видове мазилки се извършва преди изпълнението на 
шпакловъчните и и облицовъчни работи с акт. Обр. 12 в съответствие с разпоредбите на 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Преди започване на довършителните работи трябва да са завършени всички СМР и 
покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и изпитани всички 
инсталации (ВиК, отопление, осветление и др.)
2. Довършителните работи се изпълняват в следния ред: шпакловъчни работи, замаски, 
дърводелски и облицовъчни работи.
3. Вътрешните работи се изпълняват при температура по-висока от 10 °С, а относителната 
влажност - не повече от 70%. Температурата се измерва до външните стени на височина 0.5 
т  от пода.
ШПАКЛОВЪЧНИ РАБОТИ
1. Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова 
мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.
2. При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната 
последователност на технологичните операции: Преглеждат се и се почистват
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повърхностите на готовата вътрешна мазилка, прави се проверка на геометричните размери, 
вертикалност и хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор.
3. Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с 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.
4. Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички 
замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали 
или мокри места.
5. 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.
ЗАМАЗКИ
1. Преди полагането на цименто- пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква, 
почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода.
2. Стените се облепват с полиетилен на ниво до 30 ш т от пода за предпазване от 
изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по 
бетонната повърхност.
3. Извършва се предварителна нивелация на подовете, като до касата на всяка врата върху 
стената или на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне 
нивото на готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на разстояние 150 сш от 
желаната повърхност на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се 
допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3 гпт.
4. Нивата на замазката се определят в зависимост от вида на настилката, заявена от клиента 
или съгласно работния проект.
5. Добре почистената и изметена повърхност се намокря обилно с вода -  двукратно на 
интервал от 30 минути с цел водонасищането й, 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.
6. Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с цименто- 
пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така 
също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат това.
7. Забърква се нужното количество цименто-пясъчен разтвор по рецепта съгласно проекта 
или указания от техническия ръководител, пренася се ръчно до местополагането му, полага 
се, заглажда се и се изпердшва до получаване на гладка хоризонтална повърхност.

ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
1. По смисъла на тази инструкция дърводелски работи в строителството са монтаж на 
прозорци, врати, витрини, временни прегради, парапети и ръкохватки.
2. Материалите и изделията, използвани за дърводелски работи, трябва да отговарят по тип. 
вид и качество на изискванията на проекта и съответните стандартизационни документи.
3. Преди започване на дърводелските работи изпълнителя се запознава с архитектурния 
проект, доставената дограма и материали. Технологичния порядък се определя от 
техническия ръководител в съответствие с графика за изграждане на обекта.
4. Уточнява се нивото за монтаж на съответната дограма , като се съобрази с работния 
хоризонт, маркиран трайно преди направата на замазките.
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5. Монтажа на дограмата започва със снемане на крилата, монтаж на касата, закриляване и 
приковаване на касата към клепетата от страната на пантите, закачване на крилата, 
подвеждане, отвесиране, заклиняване другата половина от касата и приковаването й към 
клепетата
6. Преди запенване с пенополиуретан касите се укрепват (разпъват) за поемане на 
налягането създадено от пенополиуритановата пяна.
7. След втърдяване на пяната се пристъпва към монтаж на шилдовете и дръжките на 
бравите, монтиране на къшилъка, включително направата на първа прогонка. Наковаване на 
вторите первази и креповете към тях.

ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ
1. Облицовките се изпълняват като видимо покритие по стените и таваните от плочи, 
разтвори и специални закрепващи детайли. При дребноразмерни плочки (керамични) 
облицовката може да се изпълни само чрез залепване.Облицовките имат различни защитни 
и декоративни функции в зависимост от вида на материалите и начина на изпълнението.
2. Облицовките се изпълняват отделно по видове според: мястото на полагането им: 
външни, вътрешни, по стени, по тавани; вид на облицовачните материали: облицовки от 
естествени скални материали; облицовки от изкуствени материали (бетонни, керамични, 
синтетични, от дърво, и др.); начина на изпълнението: залепени, окачени (монтирани на 
специални носещи елементи) или взидани (изпълнявани заедно със зидарията).
3. Облицовките се изпълняват по проекта и РПОИС, като се прилага максимално 
механизация и поточната организация на работите.
4. Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да 
са завършени изолациите и засипването на основите и да е изпълнен цокълът на сградата. 
Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.
5. Облицовъчните работи се изпълняват с предписаните в проекта вид и качества на 
плочите, вид и марка на разтвора, вид и размери на закрепващите детайли и др. Преди 
изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, от които 
може да стане зацепване или повреждане на облицованите повърхности. В изключителни 
случаи изпълнената вече облицовка трябва да се защити от замърсяване или повреда.
6. При направа облицовки си изпълняват следните процеси : пренос на материалите, 
сортиране на плочите и материалите, почистване на мястото за полагане на облицовката, 
пасиране на бетона, разстилане на залепващия разтвор, нареждане на плочите, оформяне на 
рамките около прозорците или вратите, полагане на приспособления за оформяне на фуги, 
рязане на плочите, оформяне на ивици с разтвор в края на нареждането на плочите, 
пробиване на необходимите дупки за тръби на парно отопление, за водопроводни и други 
инсталации, фугиране, почистване на облицовката и предаването й в готов вид.
7. Облицовките се изпълняват при спазване на всички изисквания на Правилник по 
безопасността на труда при строително-монтажните работи. На всяко скеле и работна 
площадка трябва да има трайни означения и надписи за допустимите натоварвания и схеми 
за разположение на товарите.

II. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
1. Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на видовете 
работи се осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията 
на проекта.
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2. По време на изпълнението на шпакловъчните работи 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. Шпакловката не 
трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти.
3. Контролът за съответствието с проекта и нормативните изисквания при изпълнение на 
подовите замаски включва проверка на основата и основния пласт замаска като следи за: 
отклонение от хоризонталаната или проектна равнина; наклоните към сифони, канали, 
барбакани и др.; дебелината на полаганата замаска; неравностите на повърхността 
(издатини, вдлъбнатини); наличие на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и 
замръзнали места.
4. При приемане на дърводелските работи не се допускат отклонения от проектната равнина 
по-големи от 1 %, а при вратите -  0.5 % и в двете направления; не се допускат 
просветлявания (луфтове) по-големи от 1,5 шш между подвижните и неподвижните части 
на дограмата; между крила на врати и пода по-големи от 10 шш.

''*> 5. Не се допуска приеманите на дограма за отварянето и затварянето на която е необходимо
прилагане на усилие по-голямо > 21М и обковът на които е повреден.
6. Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по -  големи от 
допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви 
замърсявания. Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити 
работи обр. 12, като се отбелязва: вида на основата, размера на неравностите, вертикалните 
и хоризонтални отклонения;наличието на соли (избивания) или петна от боя, битум и др.; 
пукнатини ( направление, характер, размери и др.);наличие на гладки и непригодни за 
облицоване плоскости;влажни или мокри петна и участъци; омаслени площи; замръзнали 
или повредени от мраз участъци; наличие на гипсови части или мазилки по основата. При 
констатация на посочените нередности и основата не отговаря на изискванията в проекта 
облицовъчните работи се спират до отстраняването им.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ -  стени и тавани с латексова боя

1. Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и 
замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до 
место полагането им; направа на работно скеле до 4 т  височина.
2. Подготовката на основата включва изкърпването й и грундиране с разредена боя, ако 
няма предвиден за целта грунд. След грундирането се правят поправки на шпакловката или 
прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване 
повърхности.
3. След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се изчаква 
изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка.
4. Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена най- 
малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 ш от пода, ако не е предписано друго в проекта.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ -  метални и дървени повърхости
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1. Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване от прах и 
замърсявания, почистване от ръжда при металните повърхности.
2. Подготовката на основата включва грундиране на подготвените повърхности с готов 
грунд, предназначен за съответната повърхност -  метална или дървена.
3. Върху грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с мече, 
четка или бояджийски агрегат. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния.
4. Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз 
върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

Топлоизолационни работи

Топлоизолационните плоскости за тухлените стени трябва да бъдат 
паропропускливи, а за цокъла на сградата и бетонните елементи трябва да са със затворена 
клетъчна структура за минимална водна абсорбция. За стените ще използваме ЕРЗ 
(Стиропор), а за основи, колони, шайби, подове, покриви и други стб. елементи влагаме 
ХР8 (Стиродур).
Основата върху която ще се лепят плоскостите трябва да бъде здрава, чиста и суха, без 
петна от масла и ронливи участъци. Ако има такива те трябва да бъдат отстранени 
предварително.
Други необходими материали за изпълнението на ТИ системата са суха лепилна и 
шпакловъчна смес, подвеждащи алуминиеви профили, дюбели с пластмасов пирон за тухла 
и дюбели за бетон, стъкло—текстилна мрежа, ПВЦ ъгли с мрежа, водооткапи/во добран и, 
грунд, финишна мазилка.

Сглобяване на скелето.
Най-доброто и качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле. Така се работи 
спокойно и методично без да се пропускат технологичните изисквания на СМР. Тук ще 
говорим за метално тръбно скеле предназначено за изпълнение на довършителни работи по 
фасадите на сгради и съоръжения. Класифицира се като работно предпазно скеле и се 
изпълнява от тръби с диаметър 48.3мм, като дебелината на стените им може да варира. 
Скелето трябва да бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема 
товари от машини, материали и движещи се хора. Чести са случаите на инциденти, когато 
скелето не е правилно закрепено. Такива инциденти могат да доведат до аварии на обекта 
свързани с големи материални загуби - повреда на машини и механизация, разрушаване на 
сградата и скелето. Случаите на човешки жертви също не са малко.
Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от слягания. Ако 
няма бетонна площадка около къщата, под тръбите се поставят дървени или метални 
плоскости с достатъчна носимоспособност. Всички връзки на тръбите трябва задължително 
да се проверят втори път след първото им стягане. Всеки етаж на скелето трябва да е 
подсигурен с парапет от външната страна, а когато скелето е на отстояние по голямо от
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ЗОсм от фасадата се монтира парапет и от вътрешната страна. При сгради със съществуващ 
пешеходен трафик около тях, по страните на скелето се монтират предпазни мрежи за 
защита на хората от падащи предмети. В зависимост от вида на скелето, вътрешния трафик 
на работниците трябва да бъде подсигурен с площадки и стълби към тях за преминаване от 
едно ниво на друго. При височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето се подпира с 
дълги тръби към земята, а при височини над 10м се укрепва допълнително по фасадата. 
Това става с директно окачване на метални куки с дюбели по фасадата към които се връзва 
скелетната конструкция. Също така могат да се използват прозорците на помещенията и 
терасите, като там се разпъват телескопични подпори и на тях се фиксира тръба, която 
допълнително закотвя скелето. Работните площадки се изпълняват от дървени елементи - 
талпи, платна. Талпите трябва да бъдат с минимални размери - дебелина 5см и широчина 
20см. Минималната широчина на работната площадка е 40см - моят съвет за нормална 
ширина на пътеките е бОсм. Талпите трябва да се подсигурят срещу евентуално повдигане 
при стъпване в единия им край.
Ограничителни - максимални размери за тръбно скеле:
1. Височина на конструкцията - до ЗОм
2. Ширина на конструкцията - до 1м
3. Работна височина м/у площадките - до 2м
4. Връзки на тръбите близо до възлите - до О.ЗОм 
Подвеждане на топлоизолацията.
Извършва се с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета 
стиропор. които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права 
равнина, като се засече денивелацията по цялата и площ. При необходимост от корекции 
парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. 
След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Тук трябва 
да се отбележи, че работа с такива профили е възможна само когато фасадите на сградата са 
перфектно измазани и ще се лепи на гребен! Ако фасадите са с по-голяма денивелация или 
както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно 
и се използва линейно — точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи 
използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно! Тогава се прибягва до подвеждане с 
алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на 
производителя! Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути — това е условие на 
което малко се обръща внимание, но всъщност е от изключително голямо значение за 
добрата адхезия на лепилото към основата и особено към ЕПС — плоскостите!
Нанасяне на лепилото по линейно -  точковия метод е да се намаже периферията на листа с 
непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. 
Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се 
съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки 
ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се 
използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи 
постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска 
навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то
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те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува 
термо-мост по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е 
предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е 
замръзването на влагата в термо-моста през зимата -  започва разрушаване на слоя мазилка, 
а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.
При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно! Това са слаби 
детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената 
хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на 
технологичния отвор. Когато фасадите са налепени се пристъпва към изкърпване на цокъла 
и прозорците с ХР8. Обикновено прозорците се обръщат с листове с дебелина 2см. Цокъла 
на сградата се лепи с платна с дебелина равна на тези по самата фасада. При 
стоманобетонни елементи като колони, пояси и греди дебелината на ХР8-а е съобразена с 
тази на съседните повърхности изолирани с ЕР8, така че да бъдат на едно ниво с тях. При 
преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни 
дебелини за обиране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се 
слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното 
обиращо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела! За платното, което се лепи върху 
него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче 
се случи равнината на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 
Юмм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче. Такъв сценарий не трябва да 
се допуска поради намаляване ефективността на системата. Това може да бъдат малки 
изключения само и единствено при стоманобетонни елементи с участъци не по-големи
0,5м2. При всички останали случай се кърти стената до постигане свободното преминаване 
на листа стиропор. Ако забиването на равнината във фасадата се случи, то за това вина имат 
единствено монтажниците! Това е единият от факторите с които трябва да се съобразят в 
началото, когато подвеждат фасадата!

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. 
Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука. 
Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология 
по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се 
набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с 
лепило дупката, която се е получила. Ако шапката на дюбела не се скрие напълно, на 
мястото ще се получи издатина, която не може да се оправи с шпакловката и ще развали 
визията на фасадата. Някой производители предлагат вече и капачки за дюбелите си, като 
предварително се изрязва леглото за шапката на дюбела в стиропора. При класическия 
метод след приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави 
на дюбелите задължително се шпакловат.
ТИ плоскости се дюбелират различно в зависимост от натоварването на което са 
подложени. Аз препоръчвам да се използва системата 10бр/м2 -  по 5бр на лист, като 
разположението е шахматно - четири в ъглите и един в средата. Ако сградата се намира в 
планински район или е подложена на силни ветрове през сезоните препоръчвам 12бр/м2! 
Външните ъгли на сградите са подложени на по-големи натоварвания от вятър и в тях 
напрежението е по-високо. Те се подсилват допълнително с дюбели. По цялата височина на 
ръба на сградата в ширина 50-60см се разполагат шахматно допълнително по 2 дюбела на 
лист или по 4 на квадрат при плоскости 1000х500мм.
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Шпакловка с мрежа -  започва се отгоре надолу, като се избира за начало външен или 
вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на 
сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се 
от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. 
Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се заглажда и материала в 
повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи Юсм от 
старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи 
поне 20см с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. 
Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45* 
спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат 
ПВЦ лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и 
плотове на прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване 
повърхността на фасадите. Проверките за равнинност е най-добре да се правят при косо 
греене на слънчевите лъчи върху фасадите. Преди да се започне работа по полагане на 
мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо. След 
шпакловките, тиксото и найлоните се махат и се дооформят вътрешните ъгли при 
необходимост! Веднага след това, всичко пак се завива отново и се пристъпва към 
грундиране и нанасяне на мазилката. Ако хартиеното тиксо се остави дълго време по 
дограмата, слънцето го изпича и махането му след това е трудно. При подобно премахване, 
дограмата може лесно да се надраска.

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Също така трябва да се 
убедим, че шпакловката е напълно суха и няма да запечатим влага в нея. Хубаво е грунда да 
се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката 
покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под 
мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. 
Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се 
използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В 
зависимост от вида и, мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка или се 
нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с метална се изпълнява 
минералната или мозаечна мазилка. Останалите фасадни мазилки се обработват с 
пластмаса. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. 
При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си. се утаяват на 
дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия 
материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200- 
ЗООгр), но само след консултация с производителя или негов представител. Финишните 
декоративни мазилки се предлагат в богата гама от най-различни модели с различни 
качествени характеристики. Всяка фирма производител предлага на пазара своя гама от 
видове и палитра от цветове. Най-обобщено мазилките биват минерални, силикатни, 
силиконови, акрилатни, на варо-циментова основа и други. Предлагат се в сухо насипно 
състояние, пакетирани в чували, или готови за употреба - херметически запечатани в 
пластмасови баки. 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
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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. Прекъсне ли се работата, 
фасадата става на петна! Особено трябва да се внимава при свързването на мазилката на 
границата между етажите. Ако се забави нанасянето на мазилката на долния етаж, може 
вече нанесената да е дръпнала и така неминуемо се получават наставки при свързването им. 
Процесът предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да 
се предвидят достагьчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите. Точно тук 
грешките и пропуските са фатални, а щетите макар и само визуални -  непоправими. 
Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на 
сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията 
на фасадата може да бъде компрометирана. Най-честите грешки се допускат при лепене на 
подпрозоречния плот след нанесена вече мазилка. Ако не се внимава, мазилката около 
плочите може да бъде изцапана с лепило и при последващите и корекции се получават 
наставки, стоящи като петна. Същите проблеми се получават и при неправилно обработване 
на шпакловката. Ако равнината на фасадата е крива и по нея има неравности, получаването 
на петна също е гарантирано! Така например, ако има наличие на множество слягания с 
размери по-малки от тези на обработващия инструмент се получават необработени участъци 
в мазилката, определяни като петна. Това се случва защото площта на инструмента е по- 
голяма от дупката над която минава. Плъзгайки се по равнината на основата, маламашката 
не докосва зърната на материала, защото те потъват надолу и не се получава желания 
контакт между инструмент, зърна и стена. Така слегналият участък не може да бъде 
обработен и структурата му става различна от тази около него. Друг визуален ефект се 
наблюдава, когато сляганията са по-големи от площта на обработващия инструмент. Тогава 
се образуват тъй наречените "гъби" по стената. Ефекта се наблюдава най-добре при косото 
греене на слънцето спрямо фасадата. В тези случай мазилката по фасадата се обработва и 
даже изглежда нормално, но когато така обработена стена се подложи на проверка, по нея 
се наблюдават множество сенки причинени от големите слягания на основата. Наличието 
или отсъствието на петна и сенки по мазилката говорят единствено за уменията и 
компетентността на бригадата изпълняваща ТИ система.

ЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ

1. ОПИСАНИЕ 
РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ
Този процес се използва в подготовката на заготовки за строителството, за някои ремонтни 
дейности и тръбни инсталации. Извършва се в следната последователност: 
проверка годността на заваръчния апарат,
- проверка стойността на заваръчната верига и настройването и, в зависимост от вида и 
дебелината на материала, който се заварява;
- избор на подходящия вид електроди ( извършва се от изпълнителя или технолога);
- изпробване на първична мостра;
- допълнителна настройка (при необходимост) и преминаване към същинско заваряване;
- проверка на качеството: извършва се визуално от изпълнителя и от Техническия 
ръководител периодично.
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ГАЗОВА ЗАЩИТНА СРЕДА
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В организацията, за редовното производство, се използва главно МАГ заваряване и 
частично МИГ заваряване при следната последователност:
- заваряване в среда С02 се извършва на полуавтоматични апарати УУР 420/520 (100% С02 
и заваръчна тел Ф 1,2);
- преди започване на работа се извършва проверка годността на заваръчния апарат и при 
необходимост се пренастройва, в зависимост дебелината на металните сборки;
- прави се пробно заваряване;
- прави се избор и настройка на оптималния режим;
- преминава се към същинско заваряване;
- контрол: първите заварени сборки се проверяват от Техническия ръководител (визуално). 
Не се допускат кратери, пукнатини, шупли, пропуснати шевове, протичане на заваръчна 
маса и др.
Ако е необходима проверка на параметрите на заваръчните сборки, същото се залага като 
изискване в техническата документация.

2. ОПЕРАЦИОНЕН КОНТРОЛ
- Самоконтрол: от преките изпълнители на 100% от изделията.
- Контрол от Техническия ръководител: периодично, по няколко пъти на ден, чрез контрол 
визуално или на параметрите заложени в техническата документация.
- Технически контрол на процеса: от Техническия ръководител, периодично, ежедневно или 
по сигнал при съмнение относно качеството и изпълнението на параметрите, заложени в 
техническата документация. При необходимост се прилагат корекции на процеса. 
Техническият ръководител контролира изцяло производството на новите изделия, до 
пълното им усвояване.
Като справочно ръководство в организацията се използва "Инструкция за монтаж и 
експлоатация на заваръчните устройства”.

ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Преди започването на монтажа на водопроводните и канализационни инсталации трябва 
да се отбележи с не измиваща се боя нивото на готовите подове във всички помещения, в 
които ще се монтира водопроводна и канализационна инсталация. Монтажът трябва да се 
завърши и инсталациите да се изпитат и приемат преди започване измазването на 
помещенията.
2. Материалите за изпълнение на водопроводни инсталации са:
- за студена вода - стоманени, пластмасови или чугунени;
- за топла вода - стоманени, термоустойчиви пластмасови тръби и съответните фасонни 
части и арматури.

ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. Водопроводните отклонения се полагат на дълбочина на външния водопровод с възходящ 
наклон към водомера, не по- малък от 0.003.
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2. За обезпечаване изпускането и източването на водата хоризонталните клонове на 
водопроводната инсталация се монтират с входящ наклон, не по- малък от 0,002 към 
водочерпните прибори.
3. Водопроводните клонове в жилищните, културно - битовите и обществените сгради се 
монтират, както следва:
- Главните хоризонтални клонове, когато са разположени в избите - открити по стените и 
таваните или в монтажен канал под пода, а в останалите случаи - скрито;
- Вертикалните клонове — вкопани в стените, с изключение на пластмасовите, или в 
монтажни канали.
- Разпределителните клонове - вкопани, с изключение на пластмасовите, в стените или 
открити, в зависимост от предназначението на сградата.
4. Водопроводите от поливинилхлоридни тръби не трябва да преминават на разстояние по- 
близо от 0,20 т  от комина и 0,40 т  от нагревателни уреди. Вкопаните в стените тръби 
трябва да имат покритие, не по-малко от 2 сш.
5. Съединяването на тръби при преминаване през плочи, стени и прегради не се допуска.
6. Не се допуска водопроводни тръби да се прокарват през канали за нечиста вода, 
асансьорни шахти, димни и вентилационни канали и в непосредствена близост с 
електрически трансформатори, ел. табла и др.
7. Не се разрешава огъването на тръби във водопроводни инсталации.
8. В случаите, когато водопровода от твърд поливинилхлорид се полага под терена, 
монтажът се извършва извън окопа и след това водопроводът се спуска в изкопа. Ширината 
на изкопа е равен на диаметъра + 40 сш.
9. Тръбите за топла вода се монтират над или в страни от тръбите за студена вода на светло 
разстояние, не по-малко от 10 сш при вкопани и при топлинно не изолирани тръби, а при 
топлинно изолирани - според дебелината на изолацията.
10. При всички смесители (батерии) крана за студена вода се монтира отдясно, а крана за 
топла вода -  отляво.
11. Изпълнение на водопроводна инсталация при зимни условия:
- Свързването на инсталацията с външния водопровод се прави непосредствено преди 
пускането на инсталацията в пробна експлоатация.
- Изпитването на инсталацията и пускането и в експлоатация се допуска при температура в 
помещението, не по-ниска от 5 °С.

КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
1. Канашзационните инсталации за битови и производствени отпадъчни води се изпълняват 
от каменинови. бетонови, стоманени и РУС тръби, в зависимост от проектното решение.
2. Не се допуска вертикални и хоризонтални канализационни клонове да преминават през 
вентилационни или димни канати. Не се допускат канализационни клонове от РУС тръби да 
се полагат на по- малко от 20 сш от комина.
3. Максимашият наклон в канализационните тръбопроводи не трябва да надвишава 0,15. 
Изключения се допускат за къси отводнителни тръби от прибори.
4. По вертикалните канализационни клонове се оставят ревизионни отвори, както следва:
- При сгради на един етаж - в зимника и в тавана;
- При сгради на повече от един етаж - в зимника, в тавана и междинни през един етаж. 
Ревизионните отвори се оставят на височина най- малко 0,80 ш от пода, но не по- ниско от
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0,20 ш над най- високо свързаното отклонение в етажа. При скрито положените тръби на 
местата на ревизионните отвори се поставят розетки.
5. На хоризонталните клонове ревизионни отвори се остават, както следва:
- В началото на всички недостъпни за наблюдение клонове.
- При смяна на посоката без ревизионна шахта и с ъгъл, по-голям от 30 °С.
- На подклозетни събирателни хоризонтални клонове при два и повече свързани клозета и 
на местата, където се свързват няколко канала.
- В зимника на разстояние до 15 ш за условно чисти води и до 6 м за битови води от 
ревизионните отвори на вертикалните клонове.
6. Канализационните тръбопроводи се закрепват стабилно към стените с куки или хомути
7. Свързването на канализационните тръби в носещи стени и плочи не се допуска.
8. При кръстосване на канализационните тръби с различно предназначение вертикалното 
разстояние между тях трябва да бъде 0,15 т .
9. Разстоянието между канализационните тръби и електрически и телефонни кабели трябва 
да бъде 0,5 ш, където тръбите се полагат винаги под кабелите.
10. Когато се кръстосват с водопроводи за питейна вода, канализационните тръби се полагат 
по - ниско от водопроводните на светло разстояние, не по - малко от 0,40 ш.
11. Сградните канализационни отклонения се свързват с външната канализация под ъгъл 
между посоката на двата потока, не по - голям от 90°. Когато наклонът на отклонението е 
по- голям от 15°, свързването му към външната канализация става посредством шахта с под. 
При този случай вътрешния диаметър на шахтата трябва да бъде не по- малък от 1 т .
12. Тоалетните мивки се монтират на височина 0,8 ш, а кухненските -  на 0,85 т  от пода до 
борда на прибора. При монтажа на санитарните прибори се допускат отклонения ± 2 сш от 
изискванията относно височинното им разположение. При монтаж на еднакви прибори се 
допуска отклонение ± 0,5 сш.
13. По време на монтажа откритите краища на канализационните тръбопроводи се закриват 
с дървени или металически запушалки, за да се избегне затлачването им. Не се допуска 
употребяването за тази цел на парцали или калчища.
14. Санитарните прибори се монтират при прецизно нивелиране. Фаянсовите санитарни 
прибори се монтират след завършването на всички останали монтажни работи.
15. Подовите сифони се монтират в най-ниските места на водопроводните подове. 
Решетките на подовите сифони трябва да бъдат наравно с пода.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
ОТКРИТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
1. Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не трябва да се 
подлагат на никакви механични усилия.
2. Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се извършва с гипсова 
замазка през 0.70 - 0.80 ш.
3. При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва да се 
поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на осевата линия на 
инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със застъпване.
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4. Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на изолатори се 
извършва с кабели с предпазна обвивка- пластмасова или метална , съгл. проекта.
5. Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели между етажите трябва да 
се изпълнява в тръби или скари съгл. проекта.
6. Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени или 
оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от обитаваните от хора 
места (напр. балкони, стълбища и др.)
7. Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава.
8. Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници при 1о по-ниска от -15
°С.
9. Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно пространство 
на панели) трябва да се извършва по най- късото разстояние между разклонителната кутия и 
осветителното тяло.
10. Не се допуска непосредствено окачване на осв. тела на мостовия проводник.
11. Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се извършва с 
гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване, преди поставяне на 
мазилката и трябва да се изваждат. При това временно закрепване не се допуска забиване на 
гвоздеи между проводниците.
12. Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с гипсов 
разтвор или скоби от изолационен материал.
13. При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете проводници се 
оставя резерв съгласно проекта, но не по- малко от 100 т т .
14. Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно проекта, но не по- 
малко от 150 шш.
15. Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на изпитване 
два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление между проводниците и 
проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а втория път освен горните 
изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване преди изпълнение на бояджийските 
работи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В ЗАЩИТНИ ТРЪБИ
1. Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не трябва да имат 
съединения в участъците между разклонителиите кутии.
2. Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на изолирани 
проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с пукнатини или 
съединения.
3. Защитните стоманени тръби се използват за електрически инсталации само в случаите, 
определени в проекта.
4. Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва да имат 
вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на проводниците при 
вкарването им в тях
5. Защитните стоманени тръби се полагат по начин, който не позволява да се задържа влага 
от кондензираните пари.
6. Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.
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7. Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към 
технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи или 
технологични конструкции.

СЪЕДИНЯВАНЕ, ОТКЛОНЕНИЕ И ОБРАБОТКА КРАИЩАТА НА ПРОВОДНИЦИ И 
КАБЕЛИ
1. В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото съгласно 
проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване.
2. Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи (клеми) на апарата 
трябва да се изпълнява:
Едножични със сечение до 10 шш2 - след оформяне края на жилото с предпазване от 
изваждане и от саморазвиване;
Многожични след оформяне края на жилото.
3. Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила на 
проводници и кабели със сечение до 6 шш2 с предпазване от изваждане.
4. Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на кабелната 
обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде изолирана,

ОСВЕТИТЕЛНИ АРМАТУРИ И ТАБЛА
1. Направлението на светлинния поток от осветителните тела, ако не е указано в проекта, 
трябва да бъде вертикатно на долу.
2. Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че 
да не изменят първоначално предаденото им направление
3. Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който 
не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне 
на механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.
4. Не се допуска съединяване на проводниците вътре в конзолите и тръбите.
5. Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, трябва да се 
монтират по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани.
6. Плоскостта на разпределителните табла и на вратите трябва да бъдат успоредни на 
плоскостта на стената.
7. Влизането на кабелите в стената трябва да става чрез изолирани втулки.
8. Присъединяването на консуматорите към таблата става в съответствие с проекта и по 
такъв начин, че натоварването на всички фази да бъде симетрично.
9.3 абранява се да се използват металните обувки на тръбите проводници и 
инсталационните тръби, както и оловните обвивки на проводниците в груповите 
разпределителни осветителни мрази като заземяващи проводници съгл. ПУЕУ, чл. 1-7-2. Не 
се разрешава полагането на неизолирани алуминиеви проводници в земята и използването 
им като заземителни съгл. ПУЕУ, чл. 1-7-41 (4).
10. Когато се използват заземяващи проводници, трябва да бъдат спазени следните условия: 
да бъде осигурен добър контакт на връзките н непрекъснатост на ел. верига по цялата й 
дължина; при използване на последователно свързани участъци от металните конструкции 
те трябва да се свържат по между си посредством заварени стоманени шини.
11. При наличие на сътресение или вибрация трябва да се вземат мерки против разхлабване 
на връзките.
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12. Всеки заземяващ елемент на електрическата уредба трябва да се свързва със заземителя 
или със заземяващата магистрала с отделно отклонение. Забранява се последователно 
свързване към заземяващия проводник на няколко заземяващи части.

И. КОНТРОЛ И ПРЕДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 
1.3а изградената ел. инсталация, положена директно върху строителната основа и 
позлежаща на закриване се съставя акт обр. 12 от Наредба Хе 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството, като се проверяват се положените тръби 
и кабели преди тяхното покриване.
2. Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела.
3. Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и кабели,
4.Пусковите работи се извършват, когато са завършени ел. монтажните работи по 
вторичните вериги и са монтирани всички видове ел. табла.

Описание на мерките за постигане на качество на обекта и 
приложимост спрямо описаната организация на изпълнението на

СМР/СРР

Без съмнение качеството е комплексно, многоаспектно явление, което има един 
единствен фокус -  удовлетворението на потребителя. Философията за управление на 
качеството увеличаване степента на удовлетвореност на клиентите, както и подобряване 
ефективността от своята работа.

За да осъществи тази философия фирмите са внедрили интегрирана система за управление 
на качеството.

Ръководството на дружеството е определило документацията, необходима за осигуряване на 
ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на системите за управление с цел 
ефикасно планиране и управление на процесите.

Структурата на Интегрирана система за управление (ИСУ) е изградена на четири 
нива, както следва:

I ниво — Наръчник на ИСУ - описва процесите в ИСУ в съответствие с обявената политика и 
цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и прилаганите 
стандарти 130 9001:2008,130 14001:2004. ОН5АЗ 18001:2007.

Цел на Наръчника за осигуряване система за качество е изграждане и поддържане на ИСУ 
(разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти 180 9001:2008, 
180 14001:2004 и ОН8А8 18001:2007) за създаване увереност в заинтересованите страни, че 
ще получават постоянно продукт, съответстващ на техните изискванията и очаквания, а 
също така и на изискванията на приложимите нормативни актове.
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С разработването на наръчник ръководството на дружествато се стреми да увеличи 
удовлетвореността на клиентите си чрез ефикасно прилагане на системите, включително 
процесите за непрекъснатото им подобряване, а именно:

♦I* представяне на своята политика и цели по качеството, околната среда и безопасните и 
здравословни условия на труд

❖ представяне на документирани процедури по управление, осигуряващи ефективното 
функциониране и контрол на процесите във фирмата

❖ описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление

непрекъснато подобряване и улесняване на дейностите по управление на качеството, 
околната среда и безопасните и здравословни условия на труд основано на обективни 
измервания

❖ осигуряване на документната база за одит на ИС У

❖ обучение на персонала относно изискванията на ИСУ

*♦* установяване на съответствието на ИСУ с изискванията на 180 9001:2008, 180 
14001:2004 и ОН8А8 18001:2007

❖ представяне на интегрираната система за управление на фирмата за външни цели

♦♦♦ доказване на съответствието на ИСУ с изискванията по отношение на качеството, 
управлението на ОС и ЗБУТ при договорни ситуации

II ниво -  Процедури по управление - подробно описание на реда на изпълнението на 
дейност или процес.

III ниво — Работни инструкции - когато разработването им е приложимо и/или 
целесъобразно - съдържат подробни описания за организацията, управлението и 
изпълнението на конкретни дейности.

IV ниво -  Документи по управление: документи по управление, съдържащи получени 
резултати се превръщат в записи по управление, представящи доказателството за 
извършените дейности (регистри, формуляри, протоколи, декларации, блок-схеми, 
органиграми. разпореждания, и др. подобни документи).

Дейностите предмет на настоящата поръчка попадат в обхвата на Процедура по управление, 
която има за цел да регламентира вътрешните взаимоотношения и правила при изпълнение 
на строителни поръчки, свързани с ниското строителство. Етапите на изпълнение на СМР и 
изискванията към качеството на видовете работи са ясно описани в процедурата и тяхното 
спазване ще гарантира качеството на целия процес и на крайния продукт.

За да се осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес на 
площадката от деня на започване на работа по ооекта/под-обектите до момента на 
приключването й, както и извършване на приемане/предаване ще бъде разраоотен 
организационният план. Неразделна част от него е линеен план график (календарен план), 
който при изпълнение на строителството може да бъде актуализиран и прецизиран, 
съобразно нововъзникнали обстоятелства.
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Необходимо е стриктно съгласуване на последователността на изпълнението на 
предвидените строително-монтажни работи.

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ ще бъдат разделени на действителните етапи, 
като ще се вземе предвид необходимите технологични застъпвания и прекъсвания, без това 
да има значение за плащания, смени на персонала, доставки, договорености между страните 
и други.

Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката ще се изразява 
чрез системите: “контрол на качеството”; “осигуряване на качеството” и "управление на 
качеството”. Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност 
от планирани и системни дейности, необходими за създаване н взаимно доверие, че 
изпълнените строително-монтажни работи ще задоволи изискванията за качество.

"Контролът на качеството” представлява цялостна система от оперативни методи и 
дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, което е 
удовлетворително, адекватно за потребителя, заслужаващо доверие и икономичност. 
Системата включва обединението на няколко взаимосвързани етапа:

1. Изпълнителят се задължава да използва за изпълнение на поръчката ключов персонал с 
необходимия професионален опит, квалифицирани работници и да упражнява качествен 
мениджмънт от страна на ръководителя на обекта, техническите ръководители, 
отговорника за качеството и на ЗБУТ;

2. Изпълнението на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
работния проект, в плана за безопасност и здраве, линейния график в договора;

3. Прилагане на мерки за опазване на околна среда през времетраенето на строително- 
монтажните работи

4. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно 
конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по 
Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за осигуряване на безопасни условия на труд;

5. Схема на временна организация относно безопасността на движението по транспортни 
пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея

6. Избор на местоположението на работните места при спазване условията за безопасен и 
удобен достъп до тях и определяне на транспортните пътища и/или транспортни зони;

7. Изработване на схема

❖ на местата на строителната площадка, където се предвижда да работят двама или 
повече строители

❖ на местата на строителната площадка, където има специфични рискове

❖ на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 
работилници и контейнери за отпадъци

•I* на местата за санитарно-битово обслужване
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❖ за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация

♦I* график за работа на временно изкуствено осветление на строителната площадка и 
работните места

❖ вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука с определено място 
за оказване на първа помощ

Осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в
съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите
професионални рискове за всеки конкретен случай;

8. Инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверката на знанията по 
ЗБУТ на работещите;

9. Осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние -  посочена в 
списък на собствено техническо оборудване, строителна техника и механизация, 
необходими за обезпечаване предмета на поръчката

10. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и 
ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните 
съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др) и постоянният им 
контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността 
или здравето на работещите;

11. При изпълнението на строително-монтажните работи Изпълнителят стриктно ще се 
придържа към всички посочени условия (работни проекти, технически спецификации, 
условия на договора) и изисквания от страна на Възложителя, с цел коректно 
изпълнение на предмета на поръчката;

12. Изпълнителят се задължава да използва материали, с технически спецификации 
съответстващи на тези посочени в работните проекти или на признати национални 
стандарти. Влаганите материали ще бъдат съобразени с утвърдените български норми и 
стандарти за съответствие, качество и стандартизация, както и с хармонизираните 
еквивалентни стандарти. Задължително ще бъдат представяни сертификати за качество, 
декларации за съответствие, лабораторни проби от изпитания и такива от контролни 
лаборатории -  при необходимост

13. В реализацията на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани всички действащи 
към момента законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на 
Република България и ЕС; БДС, БДС ЕК; ЕЕГ стандарти — Е1Ч; 180 9001, 180 14001, 
ОН8А8 18001

14. Изпълнителят ще извършва вътрешна проверка, която да определи дали изпълнените 
работи са в съответствие със техническата спецификация - вземане на проби, всички 
изисквани от нормативната база изпитвания по време на строителството, както и се 
задължава да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одит от страна на
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контролиращите го институции и да съдейства при взимане на проби, извършване на 
замерване, набиране на снимков материал и др;

15. При изпълнението на предвидените дейности на строителния обект ще бъде създадена 
лабораторна база от страна на изпълнителя за осигуряване контрол на влаганите 
материали и ще бъде прилагана процедура за оценяване съответствието чрез 
наблюдение и изводи, съпровождани от съответни измервания, изпитания и 
калибриране;

16. При изпълнението на предвидените дейности на строителния обект ще бъде създадена 
техническа база от страна на изпълнителя за осигуряване изпълнението на мерките за 
здраве и безопасност, управление на рискове и др.

17. Изълнителят ще изпълнява всички препоръки произтекли от проверки на място и имащи 
отношение към подобряване, коригиране на работата за постигане на по-добро качество 
и по-пълно съответствие на техническите спецификации;

18. Изпълнителят своевременно ще уведомява Възложителя за възникнали технически 
проблеми в хода на изпълнението, които изискват ново проектно решение и/или 
коригиране на техническите спецификации;

19. Съставяне и контрол на строителна документация:

♦> изпълнителят е отговорен за съставяне и изготвяне на актове, протоколи, 
екзекутивни чертежи, предоставяне на сертификати и декларации за съответствие на 
материалите, паспорти на оборудване, както и други документи, предвидени в 
Наредба № 2 и Наредба № 3 на МРРБ

*** задължава се да монтира и поддържа информационна табела на обекта, от която да е 
видно името на проекта, съфинансиращите институции -  с текст и размери според 
изискванията на Договора за изпълнение и ЗБУТ.

❖ ще се спазват изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й 
по проекта

20. Приемане на изпълнените работи -  предаването и приемането на извършените СМРР -  
предмет на настоящата обществена поръчка ще се удостоверява със съставяне на 
документите съгласно изискванията на договора и законодателството.

21. Изпълнителят ще следи и докладва за всички нередности от административен, 
технически и финансов характер

22. Да изпълнява всички мерки за информация и публичнаст по проекта

23. Осигуряване на необходимите санитарно-битови помещения, съобразно санитарно- 
хигиенните норми и изисквания за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), 
времетраенето на строителството и човешките ресурси;

24. Поддържането на ред и чистота на строителните площадки;
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Строителните продукти, изделията и оборудването ще се транспортират и складират 
на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация.

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

За всички използвани материали ще се представят необходимите сертификати и/или 
декларации за съответствие, както и протоколи от лабораторни изпитвания, където е 
необходимо. Ще се зпазват следните нормативни документи:

•I* Закона за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр. 108 и 112 от
2001г., бр. 13/2002г.-в сила от 06.04.2002г.)

❖ Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм.ДВ 
бр.63 и 93 от 2002г., бр. 18 и 107 от 2003 г.)

♦I* Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 
75/2001г., бр. 109/2003г. -  в сила от 01.01.2004г.)

Всички СМР, процедури по създаване, систематизиране и съхранение на документи, 
мероприятия свързани с охрана и безопасност на труда, както и по опазване на околната 
среда, се осъществяват в унисон с изискванията на съответния стандарт.

За осъществяването на ефективен контрол през целия период на строителството ще 
се предприемат съвкупност от мерки и приложат всички необходими стандарти, 
гарантиращи високо качество на извършваните дейности и също така възможност за 
постоянен достъп и контрол до наличната документация.

Всички материали, съоръжения и др. ше бъдат своевремено доставени на обекта.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Отговорникът по качеството извършва всички предвидени в стандартизационните 
документи и техническата документация контролни дейности, които могат да бъдат:

- контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с
изискванията на нормативните актове или договора с доставчика.

- визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането
- проверка за наличието и съответствие на маркировка

Въз основа на проведения контрол и на декларацията за съответствие или 
сертификат, издадено от доставчика, ако са удовлетворени изискванията за качество, 
Отговорникът по качеството попълва съответния раздел на дневника за входящ контрол и 
издава така наречената „виза”.
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Ако не са удовлетворени изискванията за качество, Отговорникът по качеството 
издава документа за отклонение -  „сигнал"’. Документа се издава в два екземплара - по един 
за входящ контрол и за началника на склада.

Ако от входящия контрол се издаде "Виза", то на съответното място при материалите 
се поставя бял стелажен етикет със зелена ивица, след което материалите могат да се 
използват по предназначение.

Ако от входящия контрол се издаде "Сигнал", то се предава сигнал за предприемане 
на действия по "Управление на несъответстващ продукт" , като същевременно се блокира 
несъответстващата продукция.

Ако се вземе решение за рекламация, то на съответното място се поставя бял 
стелажен етикет с червена ивица след което се предприемат действия по рекламиране на 
несъответстващата продукция.

Всички материали, вложени в работата по този Договор трябва да са нови, освен ако 
не е посочено друго.

В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са 
определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за 
замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно 
подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:

❖ Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението 
на Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията 
материал или артикул. Трябва да има готови нашчности, от същото качество и 
достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите 
трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и 
употребата им не трябва да нашга допълнителни работи или да изисква промени в 
работата на който и да е друг Констрактор;

❖ За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата 
информация необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, 
включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или 
спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, 
протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които 
могат да се прилагат;

❖ Всички заменени производствени изделия и матерната трябва да бъдат 
поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на 
производителя, освен ако не е упоменато друго;

Контрол върху транспортирането, складирането и съхранението на 
материалите

Съхранението на продукцията се извършва по видове, марки, размери, и други 
специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.

Контрол на изпълнението на СМР
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Друг съществен компонент е контролът върху е изпълнението на строително- 
монтажните работи.

Несъответстващи параметри могат да бъдат открити на различни етапи от СМР по 
време на строителството от различни лица - работници, технически ръководители, 
Отговорник по качеството или други. След констатиране на несъответствие, независимо от 
това кой го е открил, се спира съответния процес. Информира се прекия Технически 
ръководител и Отговорника по качеството и се оформя съответен документ.

След предприемане на нужните действия и отстраняване на несъответствията, 
показателите на обекта се проверяват повторно и процеса може да продължи.

Всички извършени действия по контрола и изпитването задължително се 
регистрират в оперативни документи, посочени в процедурите, инструкциите, 
нормативните актове, отнасящи се до контрола. Те се документират от изпълнителя на 
контрола чрез попълване и подписване на съответните документи - заповедна книга на 
обекта, протоколи от измерване, изпитания и др.

За всички специализирани проверки се издават от проверяващите съответни 
протоколи. При извършване на проверки и контрол, които се провеждат от външни 
организации се изисква протокол от организацията , извършила контрола.

Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна ръка, с опит в 
бранша и достатъчно компетентна, за да извършва съответния вид работа. Квалификацията 
и компетентността на персонала ще се удостоверят с документи, които по всяко време могат 
да са на разположение на Възложителя.

Стриктно ще се спазва Заданието на Възложителя или Техническия проект. На 
обекта ще се води пълна и изчерпателна документация, свързана както със строително 
монтажните работи така и с всички мероприятия по опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни условия на труд. Във всички случаи ще се осъществява надлежен 
инструктаж по безопасност на труда.

Изпълнител на операционния контрол може да бъде техническия ръководител, 
длъжностно лице по контрола, представител на Възложителя или друго лице, 
предварително уточнено между Възложителя и Изпълнителя. Изпълнението на контролните 
операции се документира чрез попълване и подписване от оторизираните за целта лица, на 
дневник на обекта, протоколи, актове и др.

Всеки приключен вид работа, етап от изграждане на съответно съоръжение или 
работи, подлежащи на закриване ще бъдат одобрявани от представител на Възложителя и 
едва след това ще се преминава нататък в строителния процес. За проверката и съответното 
одобрение на качеството ще се съставят необходимите документи. Евентуално 
констатирани недостатъци по отношение на качеството или други, трябва да бъдат 
отстранени от Изпълнителя и това да се документира, преди пристъпването към следващ 
етап от изграждане на обекта.

Контрол при съхранение на документацията
За да има възможност за постоянен контрол по отношение на качеството на 

вложените материали от страна на Възложителя, документите, които го доказват ще се 
съхраняват в отделен архив, предназначен за целта, с осигурен достъп до него по всяко 
време.

Всички доставки, извършени монтажни работи, евентуални лабораторни проби, 
пускане в действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен
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документ, съхраняван на обекта. Възложителят ще има осигурен достъп по всяко време към 
цялата налична документация.

Заповеди, припоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се 
документират и съответно съхраняват, за да се гарантира възможността във всеки един 
момент да се извърши проверка и да се установи тяхното спазване и изпълнение от страна 
на Изпълнителя. За целта към всяка заповед или препоръка ще се съставя насрещен 
документ, описващ изпълнението на действията и/или мероприятията указани в нея. С това 
ще се осигури максимална точност и яснота, относно изпълнението на всеки вид работа, 
регламентирана от съответния документ.

Съхранението на документацията създадена на обекта, както и на всяка друга 
свързана с неговото изграждане, като проекти, законови разпоредби и др. може да се 
осъществява на хартиен и/или електронен носител. Тя ще бъде класифицирана и 
съхранявана по начин най-удобен от гледна точка на достъпа до нея. Изпълнителят носи 
отговорност за нейното оформяне и съхранение. Документите ще се проверяват и 
анализират, за могат да се предприемат, ако е необходимо, коригиращи действия и 
подобрения.

Местоположението им ще бъде подбрано, така че да се сведе до минимум 
възможността за тяхно увреждане от атмосферни или други влияния. Мястото на 
съхранение ще бъде съобразено с това да са достъпни за ползване и връщане.

Ползването на документите в архива и най-вече тяхното изнасяне, ще се документира 
със собственоръчен подпис на лицето. По този начин ще се гарантира опазването и 
целостта на документацията.

Документите по отношение на опазване на околната среда и безопасни условия на 
труд ще съдържат информация, доказваща пряко или косвено, дали влаганите материали 
отговарят на предписанията на Възложителя и изискванията за опазване на околната среда. 
За целта тези изисквания трябва да бъдат формулирани точно и съответно записани.

Всички документи ще се оформят четливо, с дата и ще се пазят чисти, така че да са 
лесни за идентифициране. С оглед на тяхното идентифициране ще съдържат следната 
задължителна информация:

• Наименование или означение на фирмата
• Посочен вид на документа и неговото наименование
• Имената и подписите на лицата съставили документа или тези, които го 

проверяват
• Материалът, процесът или събитието, за което се отнася
• Дата на издаване или съставяне

Размножаването на документи и получаването на копия от тях от трети страни ще се 
регламентира предварително между Изпълнителя и Възложителя и няма да се осъществявя 
без знанието на последния.
За състоянието и качеството на водената документация ще се извършват периодични 
проверки от предварително оторизирани за тази дейност лица, представители на 
Изпълнителя. Възложителя има право и ще му бъде осигурена възможност за достъп, по 
всяко време, до съхранявания архив.

Завършване на строителството и гаранционно поддържане на обекта
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Завършване на строителството
След приключване на строително монтажните работи и приемането им от Консултанта 

на обекта Изпълнителят ще уведоми Възложителя и останалите участници в строителството 
и отправи покана за съставяне на Приемо-предавателен протокол или Акт 15. При наличие 
на забележки при съставянето на Акт 15 Изпълнителя ще отстрани забележките в срок 
упоменат в Акта.

За отстраняване на забележките ще бъде съставен Протокол, който ще бъде основание за 
съставяна на Акт 16 за обекта и за издаване Разрешение за ползване.
Гаранционни срокове и гаранционно поддържане

С издаване на разрешението за ползване или предаване обекта на Възложителя, 
започват да текат гаранционните срокове на обекта.

Съгласно ЗУТ, гаранционните периоди за изпълнените СМР на обекта, включително 
на съоръженията, се определят в договора с Изпълнителя. Те не могат да бъдат по-малки от 
определените с Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., 
бр.49 от 2005 г.).

При проявен в съответния Гаранционен срок скрит дефект /недостатък или отклонение 
от изискващите се в Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на строежа, 
вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация. Изпълнителят ще обезпечи своята 
гаранционна отговорност, като организира и мобилиза на обекта необходимото техническо 
оборудване и персонал за отстраняване на констатираните дефекти за своя сметка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ

НА СТРОИТЕЛСТВО

I. Цели и приоритети

Основна цел на програмата е да се определят конкретните мерки за опазване и 

възстановяване на околната среда на базата на съществуващото състояние и очакваното 

въздействие на строително - монтажните работи.

Опазването на околната среда е свързано с:

съхраняване на природните ресурси;

осъществяване на строг контрол върху потенциалните източници на замърсяване на 

компонентите на околната среда;



Конкретните мерки, които трябва да се вземат съобразно проекта, могат да се 

обобщят в подпрограми.

Подпрограма “Атмосферен въздух”

да се избегне праховото замърсяване на въздуха от автомобилния транспорт, изкопни 

работи и отделяне на вредни газове от строителните машини.

Подпрограма "Води’

да се избегне изтичане на вредни и отровни течности от строително - монтажни 

работи, от строителни машини и битови отпадни води в повърхностни и подземни водни 

басейни

Подпрограма “Почви”

да се избегне замърсяване с твърди и течни замърсители от строително - монтажни 

работи, строителни машини и битови отпадъци

Подпрограма “Отпадъци”

ефективно управление на отпадъците , генерирани в процеса на строителството, е 

цел да не попадат в околното пространство

Подпрограма “Акустика на средата”

да се избегне шумовото замърсяване

Подпрограма “Радиационен фон”

да се избегне замърсяване на средата с йонизиращи лъчения

II.Мерки.

1. Атмосферен въздух
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Маршрутите, по които ще се движат транспортните коли да се подберат така, че 

въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум. Целта е да се опази въздуха и 

човешкото здраве от замърсяване.

Ограждане на строителната площадка за ограничаване разпространението на прах 

при сухо и ветровито време.

Измиване гумите на камионите посещаващи обекта при дъждовно или влажно време.

Да не се допуска работа на строителни машини и механизация на празен ход

За намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при товарене, 

разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали се 

оросява терена на строителната площадка.

2.Води

Прилаганите материали, съоръжения и технологии осигуряват водоплътност на 

временната канализационна мрежа, като отпадъчните води се събират в резервоари за да се 

опази чистотата на повърхностните и подземните води.

Инсталират се при необходимост химически тоалетни.

3.Почви

Отнемане на почвените материали от площадката, ще се съхраняват на специално 

отредено депа, за да се използват последващо ползване на хумуса по предназначение -  за 

възстановяване на нарушените терени

Рекултивация на нарушените земи на територията на площадките и на нарушените 

прилежащи земи - съгласно проект.

Складовите площи за разтвори ще се организират върху твърди настилки, като се 

ограничава така, че да няма разтичане върху почва.

Ежедневно почистване на работните участъци за да се предотврати разнасяне на по - 

леки частици от вятъра.

Всички отпадъци се складират на депо в контейнери.

След приключване на обекта, всички складови площи се почистват и измиват.

Поради това, че на обекта не се предвижда работа с опасни химически вещества, не е 

необходимо да се доставя контейнер за съхранение на такива.

За да не се допуска замърсяване на площи извън границите на площадката със 

строителни и битови отпадъци, строителната площадка се огражда с инвентарни пана.
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4. Строителните отпадъци

Транспортират от притежателите им до общинското депо, където се използват за 

запръстяване.

Предвижда се след започване работа на претоварната станция, да се събират 

временно в контейнери и да се извозват на депо за инертни отпадъци.

5.Намаляване на шумовото замърсяване

Фирмата ни разполага с високо производителна ръчна техника и механизация, 

производство на водещи световни производители - Хилти, Бош, Вакер - основна цел на 

които е намаляване на вибрациите и шума на машините за по - комфортна работа с тях.

Използваните машини и агегати се поддъжат в добо техническо състояние

Ауспусите на танспотните и стоителни машини се снабдяват с шумозаглушители

Не се разрешава работа на машини и съоръжения в тъмната част на денонощието - 

разчета на времето на строителство е при 8 часов работен ден

Не се допуска работа на строителни машини и механизация на празен ход

6. Радиационен фон

Не се предвижда работа с инструменти и материали, които биха замърсили 

радиационния фон.

Описание на видове материали за изпълнение на поръчката, 
в съответствие с посочените видове работи за изпълнение от 

предмета на поръчката

№ ВИД НА МАТЕРИАЛИТЕ СТАНДАРТ ПО БДС

1 БЕТОН КЛАС В7.5 -С 6/8 БДС ЕМ-206-1(МА)и ЕN 1992-1-1:2004(Е)

2 БЕТОН КЛАС В10-С 8/10 БДС ЕМ-206-1(МА)и ЕМ 1992-1-1:2004(Е)

3 БЕТОН КЛАС В12.5 С10/12 - /допълн./ БДС Е!М-206-1^А)и ЕМ 1992-1-1:2004(Е)

4 БЕТОН КЛАС В 15 - С 12/15 БДС ЕМ-206-1(МА)и ЕМ 1992-1-1:2004(Е)

5 БЕТОН КЛАС В30- С 25/30 БДС ЕМ-206-1(МА)и ЕМ 1992-1-1:2004(Е)

6 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ БДС ЕМ 338/БДС ЕМ1995-1-1:2005/МА/:2008

7 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ БДС ЕМ338/БДС ЕМ 1995-1-1/МА/

8 КОФРАЖЕН ШПЕРТПЛАТ д=20мм. БДС ЕМ 717-2

9 АРМИР. СТОМАНИ ДО ф12мм.-5235/275.1К ЕМ 10204/2.1 5у§!. БДС ЕМ 1992-1-1/МА/
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10 АРМ. СТОМАНИ ф12 до ф40мм.-В500А,В,С БДС ЕМ 10080:2005
11 ПЛЪТНИ ТУХЛИ ДО 1000ке/лл3 БДС ЕМ 771-1:2011 и разм. по БДС 772

16:2011
12 КУХИ ТУХЛИ -750к§/м3 А10с*гу \Л//Мк: 0.26 БДС ЕМ 771-1+А1:2006
13 ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ-СУХИ-650к§/т3 БДС ЕМ 711-1+А1:200б
14 ГАЗОБЕТОНН БЛОКЧЕТА ЯКОСТ В2.5МРзи 

ПЛЪТНОСТ 0-440, Х=0.09\Л//Мк БДС ЕМ 998-2:2010/МА:2013
15 ЛЕПИЛО ЗА УТО!ЧС БДС ЕМ 998-2
16 ЧУГУНЕН КАПАК ЗА УЛ. РЕВ. ШАХТА фбОО РКО 01М630
17 ТЕРАКОЛ-ЦИМ. ШЛАКЛ. По БЕТОН БДС ЕМ 12004

18 СИЛ.МАЗИЛКА Х=0.7\Л//Мк: \л/<0.25ке/т2.Ь5 БДС ЕМ 15824

19 АКР. МАЗИЛКА \л/<0.12к§/т2.Ь5 БДС ЕИ 15824
20 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА СТ -75 \Л/3 БДС ЕМ 15824
21 ГИПСОВА МАЗИЛКА БДС ЕМ 13279
22 ВАРОВА МАЗИЛКА ЕМ 998-1:2010

23 ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА М-КА ЕТАС004

24 МИНЕР. МАЗИЛКА-0.7 \Л//тК;<0.5к§/т7Ь"в БДС ЕМ 998-1 и БДС ЕМ 1062-3

25 ЛЕПИЛО ЗА ЕР5 и ХР5 БДС ЕМ 13499

26 СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА ЕТАС004

27 ЪГЛОВ ПРОФИЛ ЕТАС004

28 ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ ЕТА6004

29 СКРЕПИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА Т.И.С-МИ ЕТА-08/0340

30 ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗ. БДС ЕМ 13499

31 ЕР5-50,60 и 80мм/експандиран полистирол/ ЕМ 13501-1; ЕМ 13163 ; ЕТАС 004

32 ХР5-50мм/екструдиран 
полистиролД=0.035\Л//Мк; >300кМ/тт2

ЕМ 13164

33 БОЯ ЛАТЕКС БДС ЕМ 13300

34 БОЯ ФАСАГЕН БДС ЕМ 13300

35 ЛАК ЗА ДЪРВ. ПОВЪРХН. БДС ЕМ 150 2811-1: БДС ЕМ 150 3251

36 АЛКИДНА БОЯ БДС 10775-80; БДС 6138-82; БДС 8663-80

37 ЦЕМЕНТОВ РАЗТВОР 1;2.5 ЕМ13813

38 ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ СЕМ Н/В-132.5К БДС-ЕМ 197-1

39 ЕЛАСТА-ПОЛИМЕР БИТУМНА ТЕЧНА ХИДР. БТО 00-001/20.12.2002

40 ТЕЧНА ИЗОЛАЦИЯ ИЗОЕЛАСТ ЕМ 15818; ЕМ 15813

41 СТАРОБЪЛГЪРСКИ КЕРЕМИДИ БДС ЕМ 1304; Вй5 ЕМ 539-1

42 БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ-БРАМАК ЕЧ 490 на ЕС

43 ПОДПОКРИВНО ФОЛИО ЕИ 13859:2010

44 КАПАЗИ ЗА КЕРЕМИДИ -СТАРОБЪЛГ. БДС ЕМ 1304

45 КАПАЦИ ЗА БЕТОНОВИ ЕМ 490 на ЕС
46 ЛТ ЛАМАРИНА ЕМ 10143 ; ЕИ 10327

47 РУС ОЛУЦИ БДС ЕМ 607:2005; БДС ЕМ 12200:2003
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48 “УС ВОД. ТРЪБИ БДС ЕМ 607:2005; БДС ЕМ 12200:2003

49 РУС КАЗАНЧЕ 5ДС ЕМ 607:2005; БДС ЕИ 12200:2003

50 ЗЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ЕМ 10143 ; ЕИ 10327

51 ВОДОСТ.ТРЪБИ -ПОЦ. ЛАМАРИНА ЕМ 10143 ; ЕМ 10327

52 КАЗАНЕ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ЕМ 10143 ; ЕN 10327

53 КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ -КА1 СК011Р БДС ЕМ 144111:2013

54 ГЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ-КА1 СК011Р БДС ЕМ 144111:2013

55 МРАМОРНИ ПЛОЧИ БДС ЕМ 15285:2008

56 БАЛАТУМ ЕМ 13501-1; ЕМ 12524

57 ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ЕМ 13329:2009

58 БЕТОНОВИ ПЛОЧИ БДС ЕМ1339:2005

59 СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ БДС 10775-80; БДС ЕМ 150 3251-80

60 БЛАЖНА БОЯ БДС 10775-80; БДС 8663-80

61 МОКЕТ БДС ЕМ 14159:2015

62 ПЛОЧИ ЦИМЕНТОВИ БДС ЕМ1339:2005

63 МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ БДС ЕМ 10255:2007

64 Тръби полипропилен ф 20 мм БДС ЕМ 150 15874-2:2013

65 Тръби полипропилен ф 25 мм БДС ЕМ 150 15874-2:2013

66 Тръби полипропилен ф 32 мм БДС ЕМ 150 15874-2:2013

67 Тръби полипропилен ф 63 мм БДС ЕМ 150 15874-2:2013

68 Скоби за укрепване на тръби ф 20 мм БДС ЕИ 150 15874-3:2013

69 Скоби за укрепване на тръби ф 32 мм БДС ЕМ 150 15874-3:2013

70 Скоби за укрепване на тръби ф 63 мм БДС ЕМ 150 15874-3:2013

71 ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТТА 
ГУМА 19ММ ЗА ТРЪБ

БДС ЕМ 150 14304:2009

72 ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТТА 
ГУМА 13ММ ЗА ТРЪБ

БДС ЕМ 150 14304:2009

73 КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" БДС ЕМ 1074-1:2004

74 КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" БДС ЕМ 1074-1:2004

75 КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" БДС ЕМ 1074-1:2004

76 КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2" БДС ЕМ 1074-1:2004

77 КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" БДС ЕМ 1074-1:2004

78 КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" БДС ЕМ 1074-1:2004

79 КАНЕЛ КА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2" БДС ЕМ 1074-1:2004

80 КАНЕЛКА НИКЕЛ.ЧЕШМЕНА С УДЬЛЖ БДС ЕМ 1074-1:2004

81 БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (СТОЯЩА) БДС ЕМ 200:2008

82 БАТЕРИЯ ВАНА ДУШ N 227 ТРИПЬТНА БДС ЕМ 200:2008

83 БАТЕРИЯ ВАНА ДУШ N 229 БДС ЕМ 200:2008

84 КЛАПА ВЬЗВРАТНА - 1/2" БДС ЕМ 1074-1:2004

8Е КЛАПА ВЬЗВРАТНА 3/4" БДС ЕМ 1074-1:2004

8Е ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА БДС ЕМ 14154 -1,2,3

8: ВОДОМЕР ЗА ТОПЛА ВОДА БДС ЕМ 14154 -1,2,3
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88 ТРЪБИ РУС ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 ММ БДС ЕМ 1401-1:2009
89 ТРЪБИ РУС ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 ММ БДС ЕМ 1401-1:2009
90 СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН 17/17 ПМС № 325 от06.12.2006г
91 СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН ПМС N9 325 от 06.12.2006г
92 СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН 27/27 ПМС № 325 от 06.12.2006г
93 СИФОНИ КОМПЛЕКТ 'ВОРОНКИ’ДЬЖДОПР.НА 

ПОКРИВА 100
ПМС № 325 от 06.12.2006г

94 ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК) ЕМ 14688:2007
95 СИФОН ОБИКНОВЕН ПМС N° 325 от 06.12.2006г
96 ТРЪБИ РУС ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 

НА40ММ
БДС ЕМ 1401-1:2009

97 ПРИБОР САНИТАРЕН - КОНЗОЛА 
ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА- СТЕННА

ЕМ 14688:2007

98 РУС КАЗАНЧЕ ЕМ 997:2012
99 СЕДАЛО КЛОЗЕТНО ЕМ 997:2012

100 ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО ЕМ 997:2012
101 КФЛЕКС 9ММ Ф20 ЕМ 13501-1
102 КФЛЕКС 9ММ Ф25 ЕМ 13501-1
103 КФЛЕКС 9ММ Ф32 ЕМ 13501-1
104 Тръби полиетиленови ф 25 мм БДС ЕМ 12201-2:2011
105 Тръби полиетиленови ф 90 мм БДС ЕМ 12201-2:2011
106 Тръби полиетиленови ф 110 мм БДС ЕМ 12201-2:2011
107 Тръби полиетиленови ф 160 мм БДС ЕМ 12201-2:2011
108 Тръби полиетиленови ф 200 мм БДС ЕМ 12201-2:2011
109 ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У СТОМ.ТРЪБИ Ф60ММ ЕМ 12842

110 ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У СТОМ.ТРЪБИ 
Ф100ММ

ЕМ 12842

111 ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф60 
ММ ЗА СГРАДИ

ЕМ 12842

112 ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф80 
ММ ЗА СГРАДИ

ЕМ 12842

114 ФЛАНЕЦ ЕМ 12842
115 КРАН ТРОТОАРЕН 1" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. 

ГАРНИТУРА
ЕМ 12266-1

116 КРАН ТРОТОАРЕН 2" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. 
ГАРНИТУРА

ЕМ 12266-1

117 ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф60 КОМПЛЕКТ ЕМ 12266-1

118 ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф80 КОМПЛЕКТ ЕМ 12266-1

119 СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф60 ММ ЕМ 12266-1
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120 :К  С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80 ММ ЕМ 12266-1

121 РУС МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 
250 ММ

БДС ЕМ 1401-1:2009

122 РУС МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 
315 ММ

БДС ЕМ 1401-1:2009

123 РУС МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 
400 ММ

БДС ЕМ 1401-1:2009

124 ДЪГА РУС Ф200/45 БДС ЕМ 1401-1:2009

125 ДЪГА Ф315/45 БДС ЕМ 1401-1:2009

126 ДЪГА Ф400/45 БДС ЕМ 1401-1:2009

127 КОНУС ДОЛЕН БДС Е N 1917

128 ЦИЛИНДРИ (ПРЬСТЕНИ) БДС Е N 1917

129 КОНУС ГОРЕН БДС Е N 1917

130 КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЬГЛА ЕМ 60670-1

131 КОНЗОЛА ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ЕМ 60670-1

132 КУТИЯ РАЗКЛ.КВ.БЯЛА С РАЗМ. ДО 15/15СМ ЗА 
ОТКР ИНСТ.

ЕМ 60670-1

133 КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН ЕМ 60670-1

134 РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА 
ГИПСОКАРТОН

ЕМ 60670-1

135 ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13,5ММ ЕМ 61386-1

136 ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16ММ ЕМ 61386-1

137 ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23ММ ЕМ 61386-1

138 ПВ2Х1.5ММ2 БДС Н021.3 $3

139 ПВ 3X1.5 ММ2 БДС Н021.3 53

140 ПВ2Х2.5ММ2 БДС Н021.3 53

141 ПВ 3X2.5 ММ2 БДС Н021.3 53

142 ПВ2Х4ММ2 БДС Н021.3 53

143 ПВЗХ4ММ2 БДС Н021.3 53

144 ПВ2Х6ММ2 БДС Н021.3 53

145 ПВЗХ6ММ2 БДС НР21.3 53

146 ПВ2Х10ММ2 БДС Н021.3 53

147 ПВЗХ 10ММ2 БДС Н021.3 53

148 СТОМАНА ПРОФИЛ НА БДС ЕМ 10255:2007

149 СТОМАНА КВАДРАТНА 13X13 БДС ЕМ 10255:2007

151 ТАПЕТИ КНИЖНИ БДС 15873:1984

152 ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ БДС 10775-80; БДС 6138-82; БДС 8663-80

153 ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7.5 КГ/М) БДС ЕМ 10255:2007

154 ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М БДС ЕМ 10255:2007

155 ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009
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156 ЕДИН ПЛАСТ БИТУМ НА МУШАМА 4 КГ/М2 ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009
157 ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 С 

ПОСИПКА
ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009

158 ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4.5 КГ/М2 С 
ПОСИПКА

ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009

159 БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009

160 ВАТА КАМЕННА 4 СМ БДС ЕМ 13 162
161 СКВ 12,5 - А 13 ЕМ 13501-1:2007; ЕМ 520:2004; ЕМ12524:2000
162 ГИПСОФАЗЕР ЕМ 152837: 2008+А1:2009
163 ВАТА МИНЕРАЛНА 5СМ ЕМ 13162:2013
164 ПРОФИЛ 1Ю 28/27 ЕМ 14195:2005
165 ПРОФИЛ СО 60/27 ЕМ 14195:2005

166 ПРОФИЛ СО 60/27 ОКАЧ. ЕМ 14195:2005
167 ПРОФИЛ и\Л/75/40 ЕМ 14195:2005
168 ПРОФИЛ С\Л/ 75/50 ЕМ 14195:2005
169 ПРОФИЛ и\л/ 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40) ЕМ 14195:2005
170 ПРОФИЛ С\Л/ 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40) ЕМ 14195:2005

171 ПАНА АМ Р 600/600 ЕИ 13964:2004+ А1:2006
172 НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 360 ЕМ 13501-1

173 ОКАЧВАЧ С - 505 ЕМ 13501-1

174 НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 60 ЕМ 13501-1
175 НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120 ЕМ 13501-1
176 ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-К\Л/1 ЕМ 13501-1

Приложение: Сертификати, Технически карти, Декларации за съответствие и друга 

информация за материалите за изпълнение на поръчката.

Съставил:

/Б
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Материали за стоманобетонни конструкции
от Еигосойе.Ъ^

Съдържание

• 1 Бетон . '
■ 1.1 Якостни и деформацнонни характеристики на бетона съгласно БДС ЕК 1992-1-1,1  аблица 3.1
■ 1.2 Таблица КА.З - Съответствие на класовете на бетона по якост на натиск
■ 1.3 Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2 .11̂1
■ 1.4 Изчислителни стойности на яхостите на натиск и опън на бетона съгласно т. 3 .1.6
■ 1.5 Зависимости между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7

• 2 Армировка
■ 2.1 Характеристики на стоманите, подходящи за прилагане по Еврокод съгласно БДС ЕИ 1992-1-1, Таблица С.1
■ 2.2 Изчислителни зависимости напрежения-деформааии съгласно БДС ЕК 1992-1 -1, т, 3.2.7.
• 2.3 Таблица с диаметри, тегла и площи на армировъчните пръти

Бетон

Якостни и дефорчационни характеристики на бетона съгласно БДС ЕN 1992-1-1, Таблица 3.1

Ч-З <°̂ ао)

Е сиЗ ( оо)

Класове по якост за бетон

- Означение С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/37 С35/40 С40/50

/:к (МРа) 12 16 20 25 30 | 35 40

С45/55 С50/60 С55/67 С60/75 С70/85 С80/95 С90/105 Аналитични зависимос

24 28 33 38 43 48 | 53 ] 58 } 63 | 68 | 78 | 88 ;___9 8 _  -/сП1 =уск + 8 (МРа)

/ , 1т = 0,30/ск<м > за бетон < С 

/ с1т = 2,121п(1+/ст/!0)забе-

3,5 ,/ск 0.05 = 5% фрактил

6,3 6,6 Лчк 0,95 = > . У *  95% фракти

44 Ест =  22(^т /10)°'3 ^ с т вМР

Виж фигура 3.2

^|(О/оо> = 0-7/ст0”,!<2-К

Виж фигура 3.2

ЛшК!0»]4

Виж фигура 3.3

2.4 2,5 2,6 ! за /ск > 50 МРа -  (°/00) - 1 

50)°'”

Виж фигура 3.3

2 у 2 6 2,6 > ^  МРа — &’си2 ( ^оо) —

ЛкУК»!4

1,45 В Й » Р Н 0 »  С з а / с к > 5 0 М Р а - п = 1,4 +  23

0 Р11Г |[Н А1ЕА" ивл» з.4
р  Т з  за /,*  > 50 МРа -  ггс3 (°/00) = 

50)/40]

1Л

■ш ура 3.4

[50 МРа -  еС1Дз (°/00) -и
Н Н П - Й - Ь ^ п Н »  ^ « « ^ П П О А О Г ^ П П 0/ - ^ П 1 ^ П ^ В ^ П 1 ™ П П 0̂ 0/.П П .ДРП О ЛП ^ИВ ^ П ^ В Я  ./„ППо/„Й7о/„ПГУУ.РЛ ЧШ1ЧЦИ ли.



Уек счЬе" характеристична стойност на кубовата якост на натиск на бетона на 28-ия ден;

/ ст - средна стойност на якостта на натиск на бетона;

- средна стойност на якостта на осов опън на бетона;

/е,к - характеристична стойност на якостта на осов опън на бетона;

Изискванията към характеристиките и производството на бетона са посочени в стандарта БДС ЕN 206-1 и националиста приложение БДС ЕК 206- Ш А .

Таблица МА3  - Съответствие ма класовете на бетона по якост на натиск

20.06.2016 г. М атериал и за стом анобетонни к онструк ц ии — Еигоссйе.Ьд

/ ск - характеристична стойност на цилиндркчната якост на натиск на бетона на 28-ия ден;

Клас по БДС Е>< 206-1 Клас по БДС ЕN 206-1ЛЧА

Допълнителен С6/8 В7.5

С8/10 В10

Допълнителен С 10/12 В 12.5

С 12/15 В15

С 16/20 В20

С20/25 В25

С25/30 ВЗО

Допълнителен С28/35 В 35

С30/37 -

Допълнителен С32/40 В40

С35/45 В45

С40/50 В50

С45/55 В55

С50/60 В60

Частни коефициенти за сигурност на материала за крайнн гранични състояния съгласно Таблица 2.Ш

Изчислителни ситуации ус  за бетон
75 за обикновена 

армировка
75 за напрягаща 

армировка

Дълготрайна и краткотрайна 1,5 1,15 1,15

Извънредна 1,2 1,0 1,0

За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0. 

Изчислителни стойности на якостите на натиск и опън на бетона съгласно т. 3.1.6

Изчислителна якост на натиск:

/сй •* “ о/ск'УС 

V Съгласно NА.2.12:

асс ~ 0,85 при проверка по нормални сечения на вертикални или наклонени монолитни елементи;

«сс = 1,00 в останалите случаи.

Изчислителна якост на опън:

/с М  "  а с/с1к 0.05/УС 

Съгласно № .2.12: ас, = 1,00

Зависимости между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7

Параболично-праволинейна ,

ос(Ес) = )а |[1 '  ( * -<*/%>)!" за 0 < ^  < ес,  / а  
сгс(сс) за ес2 < с,- <  есц2

Билинейна

о,.(ес) = /с()сс /ес3 за 0 < ес < Есз 

^ (Е с) =/«) за Ес3 <  Е,. <  Есаз

‘сгс
В ЯРН 0С  

ОРИГИНАЛА

Армировка

Изискванията за армировъчна стомана са дадени в стандарта БДС ЕК 10080:2005.

ЬНп -//« .глглНр  ЬпЛпНоу пЬгг?Мо=^ПП%<^.%ПП°/лЙ П °Д П 1 °/Л ^ ^  о/лПП°/лР7°/„ПП°/.КП «П 1% Я1
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Характеристики на стоманите, п о д х о д я щ и  за прилагане по Еврокод съгласно БДС ЕN 1992-1-1, Таблица С.1

Форма на продукта
Пръти и стомана, 

размотана от кангали
Заварени мрежи

Изискване 
или кваптилна 
(количествена) 

стойност [%\

Клас А В С | А В С

Характеристична граница 
на п р о в л а ч в а н е ^  или/о.2к [МРа|

от 400 до 600 5.0

М ннимална стойност на (//Гу)к
’

>1.05 >  1.08
> 1.15 
>1.35 > 1.05 > 1,08

> 1.15 
< 1.35

Характеристична деформация 
при максимална сила |% )

>2.5 >5.0 >7.5 >2.5 >5.0 >7.5

О п.ваемосг Изпитване огъване/разгъване

Якост иа срязване
0.3/1 / ук'(А е площ на 

напречното сечение на тела)
Минималко

Максималпо отклонение 
01 номиналната маса (единичен прът или тел) |% ]

Номинален размер на прът 
< 8 
> 8

±6.0
±4.5

5.0

1_ .

Налични класове армировъчна стомана в България:
V

8500А, В500В или В500С по БДС ЕN 10080:2005

Доставя се на пръти с диаметър ИХ - 040  с максимална дължина 12 т  и кангали с диаметър 0 6 - 0 1 6  

Характеристична граница на провлачване:/ук = 500 МРа 

Модул на еластичност: Я5 -  200 ОРа 

Обемно тегло: 7850 кц/пг'

Изчислителни зависимости напрежения-деформашш съгласно БДС ЕN 1992-1-1, т. 3.2.7.

Най-чссто се използва линейно-пластична зависимост, с хоризонтален горен клон, без необходимост за проверка на граннчна деформация.

/у<1 Уук 

= °-%к
При проверка на елементи по нормални сечения може да се приеме ьай = 0.025 (БДС ЕМ 1992-1-Ш А .2 .15) 

Таблица с диаметри, тегла и площи на армировъчните пръти

Диаметър Тегло,
--------- ---------

Плош. с т г за брои

0 ,  IIIП1 к8/ т ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 6 0,222 0,283 0,565 0,848 1,131 1,414 1,696 1,979 2,262 2,545

0 8 0,395 0,503 1,005 1,508 2,011 2,513 3,016 3,519 4,021 4.524

010 0.617 0,785 1,571 2,356 3,142 3,927 4,712 5,498 6,283 7,069

012 0,888 1,131 2,262 3,393 4,524 5,655 6,786 7.917 9.048
------------

10,18

014 1,208 1,539 3,079 4,618 6,158 7,697 9,236 10,78 12,32 13,85

016 1.578 2,011 4.021 6,032 8,042 10,05 12,06 14,07 16,08 18,1

018 1,998 2,545 5,089 7,634 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,9

020 2,466 3,142 6,283 9,425 12,57 15,71 18.85 21,99 25,13 28,27

022 2,984 3,801 7,603 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21

025 3,853 4,909 9,817 14,73 19,63 24,54 29,45 34.36 39,27 44,18

028 4.834 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42

032 6,313 8,042 !6,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38
5---........ ...

040 9,865 12,57 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87.96 100,5 113,1

ВЯРМ0с 
ОРИГИНАЛА

ННгг//р» V̂̂/1гV̂вV пЬп7Н|1о=0/«ПО*АОГь.0/.ПП0/*ЙП0ЛП10̂ .Й'?0̂ .ПП%Й̂ 0/«П10/иЯЛй/.ПО%ДАй̂ ПП0//.ПЛ0АПП0ДЙИв/*Г1П%ИЯ 9Й,ППЧЬК7Ч̂ГМ1И.ЙП %ГИ°/.Я1
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Плътността на тополовия шперплат е 450 -500 кг/идЗ.

"Вепде България" АД - Обикновен шперплат

Дебелина, т т Тегло, кд
Брой листи в пакетна лист на пакет

4 6 1320 220
6 9 1450 168
8 12 1480 126
10 15 1480 Ш1

-  - ............... «  _ . ...................18 ............. 1500 84__  н 20 1400 72
16 23 ■460 64
18 26 1450-1500 56
21 30 1450-1500 43
24 35 1460 42
28 41 1480 36
30 43 1480 34

Забележка: Стойностите са за размер ма ш перплатите листи 1250 х 2500 тгп .

Качества, класифицирани според външния вид на повърхността (съгл. БДС ЕХ 6 3 5 ).

Класификацията на шперплата според външния зид на повърхността се извършва въз основа на д га показатепя- броят на 

дефектите като естествени характеристики на дървото и дефектите, фичинени по време на производствения процес. 

Качествата, съш  БДС ЕМ 635-3, в сила от 2004 тор,.. са следните: Е . !. И, III. IV Те отговарят съответно на качествата А. АВ, В . ВВ , С 
според стария стандарт БДС 384-76.

Категории характеристики Класификация според външния вид на лицата
Е 1 |[ III IV

Точкови чепове * Практически;3;т2 разрешени Разрешени
Здрави сраснали чепове липезат Позволени до индаемдуаязн размер от:

|15тгп; 50 т т  
■при успозие че общият 
диаметър не надхвърля
ЗОтггЛпг

60 т т Позволени но 
|виж
забелената.

Такива чепове могат да са разцепени, при условие че
П Е
|много малки я**алки

Нездрави или несраснали чепове Разрешени до индизид/ален разред от:
и дупки от чепове ь  пот. ако са запълнени Ф т т ,  ако не са запълнени и 25; 

и са до Икп. ако са запълнени и са до 
и  бр /т2  6  5р.:т 2  40 т т

Позволени, но 
зиж

Фуги Отворени Разрешени, ако са по-малко о г
11/16 Н/З 1/2 ■Неограничена

дължина
от дължината на панела до индивидуална ширина от
3  ЛУТ| :ю  т т 1 5 т т 25 т т

_до брой ОТ.
Ш т ;3/т З/т Неограничено
даг ширината на панела
|ако са запълнени Всички фуги по-големи от 2 т т  
лравилно шиоина да са запълнени

Затворени Разрешени
Аномалии, причинени отинсекти, 
дървояди и паразитни растения

Не са 
“■от волен и

Не са позволени Белези от паразитни растения из се разрешават 
Дупки от инсекти и насекоми, разрешени до

Позволени, но ]  
виж

диаметър от 3 гл т вертикално 
на повърхността на г.анела до 
10 бр./т2

широчина до 15 т т  и забележката 
дължина от 60 т т  до 
3 бр.-'т2

Смолни джобове и врасиалз кора Не се позволява Разрешено с  ширина от Позволени но
6 т т .  ако е заггьлнеко добре 40 т т забеле**.з~а

Смолни ивици Ив са позволени Позволени, ако са мажи Позволени
Дефекти в дървесната структура .Позволени Позволени

Практически«ного малки малки
Обезцветяване, което не 
унищожава дървесината

пипеза Позволено при малък контраст Позволено

Рьбично загниване, 
унищожаващо дървесината

Не е
*к>звслено

Не е позволено

Други характери стик и Практически*^ се отнасят към категорията. на която най-много наподобяват 
липсват

•) Точкови челове здрави сраснали челоее с диаметър до Змм
За б е л е ж к а  Характеристики. присъщи на дървесината. са позволени, при условие че не повлияват на здравината на панела 

Допустими недостатъци на дървесината за лицевите фурнирни листове съгл. БДС ЕМ 635-3.

Категории дефекти 

ЬНп7/и/р!Но ЬлЛпНо у  пЬг»9т ~ 1

НЬсачефБ! р {■■’

ОРИП'.!!-.1./ 1

IV качество

Класификация според външния вид на лицата 
Е ___ 1 |  III

ОП
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П  р о д у к т и

Търсене на продукт

28
Показани продукти, използвайте филтъта долу

Избери ■VIШШЖ■н

Рого1Негт 38 N+1= Сот^оП

Керамични блокове с кухини Рого1:Негт 38 Н+Р Сот^оП, с повишени 
топлоизолационни характеристики. С тези блокове се изпълняват е д н Ъ ^й ^В ^те н и  
без необходимост от допълнителна топлоизолация, отговарящи на изискванията на

1тар://мепегЪегдет.Ьд/ргос1ик11 1/19
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използва "бисквитки" за опт 
продължите сърфирането си 
не. Научете повече на Повер

сайт X

Рого1Негт 25 N+1=

Керамични блокове с верикални кухини Рого(;Ьеггп 25 N Р, за защитена зидария, с нут 
и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см.

&Пр:/Лл/1епегЬегдег.Ьд/ргос1ик[|
2/19
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X

Рого1Негш 25 N+1= ИдН*

РогоГНегт 25 N Р ИдН* са керамични блокове с по-ниско обемно тегло и специфична 
решетка, която запазва всички основни предимства на тухлите Рого1Ьегт, като рязко 
намалява разхода на зидарски разтвор.

Нцр://№[впегЬегдег. Ьд/ргоЛжИ

Този сайт използва "бисквитки" за оптимизиран 
него. Ако продължите сърфирането си Вие прие1 
бисквитките. Научете повече на Поверителност;
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в X

РогоШ егт 12 М+Р

Керамични блокове с верикални кухини РогогНегт 12 N Р, за защитена зидария, с нут 
и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 12 см.

МрЛл/1 епег Ьегдег.Ьд/ргосюкИ

използва "бисквитки" за 
продължите сърфира.чет- 
не. Научете повеч§ на Пс
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Тухли

Начало » Тухли

Тухли произвеждани от Керамат АД

Керамат произвежда четири типа тухли в своите цехове в ф  Каспичан. Тухлите се славят с високата си здравина в 
сравнение с конкурентите. Притежават сертификат за качество от Европейския съюз, както и сертификат по БДС.

Известни са с дебелите си стени и устойчивост при монтиране на крепежни елементи върху тях.

* * ф 0 ф ф ф
Тухли единички

Тухли за зидане на носещи и преградни стени. Притежава кухинна структура за висока 
топлоизолация с вертикални отвори и устойчиви стени. Нарича се тухла единичка или 
единичен керемичен блок. Производство, продажба и доставка на тухли единички

Повече за Тухли единички »

Тухли единички плътни

Тухли за зидане на носещи и преградни стени, земетръсни шайби. Притежава плътна 
структура с висока устойчивост. Нарича се тухла единичка или единичен керамичен 
блок. Производство, продажба и доставка на единични тухли.

Повече за Тухли единички плътни »

Тухли двойки ВЯРНОс 
IОРИГКНДПД

Тухли двойки се използват за допълване на зид на колони с тухли четворки. Нарича се 
тухла двойка или двоен керамичен блок. Производство, продажба и доставка на тухли 
двойки.

'ч
Повече за Тухли двойки »

ППр://кегата1а0 сот/Ьи!дап апЛЛ \! 1/2

Л и д е р  в ОИЗВОДСТВОТО
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КонтактГ алерия ХотелиТехнологияНачало



21.06.2016 г. Терморазтвор РогоШегт ТМ

пегЬег§ег.Ь§/1та§е5/^огша11920х 1280/2016041909343 бЛегтогагГуог- 
рого1:Ьегт-1т.]р§)

Терморазтвор Рого*Негт ТМ
РогоШ егт ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор на Винербергер, 
разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства 
Рого^Ьегт 38 N Р Ш.Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък:; Г 

Т01& р е < < ^ *Ш о д а в ф К ^  вашето съ р ф и р а ^в
него. Ако продължите сърфирането си Вие приемаме, че сте с ъ г л г '^ уо 
бисквитките. Научете повече на Поверителност & Бисквитки.

Нйр://'Л1епегЬегдег.Ь<̂ ргоЙукЬ/1егтога2̂ (У-рогс*̂ т-1т 1 I 1/2
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Общи изисквания

1. Зидариите и довършителните работи по тях да се изпълняват съгласно изготвения 
проект. Стриктно да се спазват допълнителните устни и писмени предписания на лицата, 
упражняващи авторски контрол по време на строителството.

2. Всяка доставка да се съпровожда с декларации за експлоатационни показатели на 
блоковете и съпътстващите продукти.

3. При получаването на материалите на обекта да се проверява съответствието между 
отпеча-таната на опаковките информация и декларациите за експлоатационни показатали.

4. Материалите да се влагат в строежа само по предназначение, след като се установи 
пълното съответствие на характеристиките им с предписанията на проекта.

5. При контрол на изпълнената зидария, видът на вложените блокове да се установява по 
нанесената върху тях физическа маркировка.

Маркировка на видовете блокчета „УТОМб"

В 2,0 
В 350

В 2,5 
Б 390

В 2,5 
В 440

В 5,0 
Б 600

В 5,0 
0  700

на зидариите задължително се разчертава върху подовата6. Местоположението 
конструкция.

7. Първият ред да се започва върху подравняващ слой от цименто-пясъчен разтвор (1:3) 
със земновлажна консистенция. Допуска се добавянето на малко количество гасена вар за 
пластифици-ране на сместа.

8. При изпълнението на зидариите да се използва единствено сулфато- 
устойчив лепилен разтвор с марка „УТСМС":

- произведен по хармонизиранизирания европейски стандарт
БДС ЕМ

998-2:2010 с национално приложение БДС ЕМ 998-2:2010/№А:2013;
- якост на натиск > 10 МРа;
■ отговарящ на изискванията за тънкослойно полагане,

9. Приготвянето на лепилния разтвор да се извършва съгласно 
указанията, отпечатани върху всяка опаковка. Абсолютно се забранява 
добавянето на други вещества, освен вода, към сухата смес.

10. Лепилният разтвор да се нанася равномерно по цялата контактна



повърхност между отделните блокове.
11. При използване на блокове с гладки чела лепилен разтвор се полага задължително 

освен по хоризонталните и по вертикалните фуги между тях.
12. При използване на блокове с профилирани чела на нут и федер се допуска по 

вертикалните фуги да не се нанася лепилен разтвор.
13. Фугите да не се замазват (шпакловат) допълнително с разтвор от външната и от 

вътрешната страна на зидарията след полагането на блоковете, за да може да се контролира 
дебелината им и дали са добре запълнени.

14. Дебелината на фугите трябва да бъде между 1 и 3 гпт. При това условие практическият 
разход на лепилен разтвор е 15 к§/т3 за блокчета с гладки чела и 11 к§/т3 за блокчета с профи
лирани чела на нут и федер.

15. Минималното разминаване на вертикалните фуги от два съседни реда при надлъжна 
зидарска превръзка да бъде по-голямо от 10 с т .

16. При изпълнението на зидариите да се използват специализирани инструменти:

а. Назъбена лопатка „УТСШС" за полагане на разтвор с 
ширина, съответстваща на дебелината на зида;

Ь. Гумен чук с маса 1 к§. За зидарии с дебелина 10 и 12.5 с т  
се допуска работа с гумен чук с маса 0.5 к&

с. Трион за рязане на блоковете, задължително в комплект с 
тристранен прав ъгъл или банциг за „УТ01МС", който може 
да се наеме за определен период;



с1. Ренде „УТОМС" за отстраняване на по-големи неравности;

е. Шлайфдъска „УТО!МС" за отстраняване на малки 
отклонения;

(. Ръчен каналокопател за изрязване на улеи в зидарията или 
подходяща електрическа фреза с прзхоуловител;

§. Плоски свредла за оформяне на гнезда за конзоли и 
разклонителни кутии;

И. Свредла с дълга опашка за проходни отвори.

17. Забранява се оформянето на ниши, отвори и канали в готовата зидария с вибрационни 
перфоратори и къртачи.

18. При изпълнението и приемането на зидариите да се спазват изискванията на ПИПСМР 
на зидани конструкции:

a. „Чл. 11 (1) При зидането трябва да се спазва линията на зида, хоризонталното 
положение на редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите и равнинността на 
стените в съответствие с изискванията на проекта.";

b. „Чл 13 Зидането при височина на зидовете над 1.50 т  се извършва с помощта на 
работно скеле, съгласно ПБЗ.";

c. „Чл 14 При изграждането на свободно стоящи зидове, същите се укрепват съгласно 
ПБЗ."

<1 „Допустими отклонения при зидарските работи:
1. Отклонение от проектните размери:

б) по височина -10 т т
в) по ширина ± 2 0 т т

д) по изместване осите на прозречните отвори ± 20 т т
е) по изместване осите на конструкциите + 10 т т

ч\лллллу1:опд.Ьд



2. Отклонение на повърхността и ъглите от вертикалната линия:
а) на един етаж ± 10 тгп
б) по цялата сграда ± 30 т т
3, Отклонение н? редовете отхоризонталната
линия при 10 000 т т  дължина + 20 т т "

19. Отклоненията от равнинноста на стената при поставяне на мастар с дължина 2 т  не 
трябва да надхвърлят 3 т т .

20. Дебелина на мазилките:
a. при използване на състави, които не са дисперсно армирани с фибри -  8 -15 

т т ;
b . при използване на състави, дисперсно армирани с фибри -  Б -10 т т .

г



ь а л  б и л м а т Шуме-н. бул. С Вепики 25. тел -факс 832 512 
София • склад 02/973 87 43 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на регламент (ЕС)№305/2011 

2032-СРК-08.21 А/25.11.2013 
№010101

1. Уникален идентификационен код на~ипа продукт:

2. Гип, партиден или сериен номер или друг елемент, 
който позволява да се идентифицира
строителният 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:

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/:

БДС Е \ 998-2-Т - “Лепило за зидане с газобетонни 
блокове У ТО \С ”

Номер на партида -  виж опаковката.

Сухи смеси за лепила за зидане с газобетонни блокове. 
Проектен разтвор за зидане, дозиран в заводски 
условия.

Лепило за зидане с газобетонни блокове УТОМС
Билмат ООД
ул. «Д-р П.Кърджнев“ 7а
9700 Шумен
България

Не е приложимо

Система 2+6. Система или системи за оценяване и проверка на 
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:
Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, с идент.№%’В 2032 от регистъра
на ЕК, извършва първоначална проверка на производствена площадка и на производствения контрол в предприятието 
и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол по Система 2 + и издаде 
сертификат за съответствие 2032-СРК-08.21 А/25.11.2013 г„ изд. за първи път на 18.04.2008

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Хармонизирана техническа 
спецификация

Реакция на огън Клас А1 Декларация на производителя 
съгласно решение 96/603/ЕС

Якост на натиск Клас М 10
БДС ЕН 998-2:2010Якост на сцепление > 0,3 ТМ/тт2

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и т.2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в т.8.
Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отг оворност на производителя, посочен в т.4.

I
Подписано за и от името на производителя: 
Билмат ООД, 26.11.2013 г.

Борис Тодоров 
Управител

Маркировката С О  поставена за първи път на продукта през 2008 г.

У

В Я Р н о с
О Р НГ 1~ 11 ‘ ч. 'ЛА
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Отливки » Капаци за ревизионни шахти

Капаци за ревизионни шахти

Осветителни
СШЬ.:

Производство

(!еене на черни метали
‘Отливки от сгтлшна и чугун
Фирмата е основана в град Сливен през 1991 г. Предприятието произвежда отливки от сиви 
чугуни бС, високояки чугуни 6С<з и въглеродна стомана за машиностроенето, селското стопанство и 
декоративни.

Парково шш 
оборудваш*

Земеделски
отливки

1

'Отводняване 
и дренаж

Ъашщи $а ревиртиш шахти
1. Капак чугунен за улична, кабелна шахта на БТК

‘Отливки

Компютърен 30 дизайн, 
оптимизиран цикъл на 

производство, якостни 
изпитвания и качество

Ютводнлване

Решетки за улични 
оттоци

Капаци за ревизионни 

шахти

Канали

ЛеястсииРОШ)

~ч
5а нас

Водеща новина

5лог

"Ч

о!

Тип но  а  
п ап ско

л е *  20  

тежък 30

3. Капак чугунен за шахта 400x400

Ценови каталог 2014

в1ГрТ[оТ
0РШ1КАЛА

ТТракт мобилност

Ьйр:/ЛА™^.1еа5*от.Ьд/Ьд/%00%ВА%00%ВО%00%ВР%00%ВО%01%86%00%В8-%01%80%00%В5%00%В2%00%В8%00%1 %ВЕ%Ой„

ЧАМ* °** БДС
ркллх

Капаци за кабелни шахти БТК
О*
**аоом- * с » » 5ЙЕ 0*С. N0- «V 

А Ъ Ш - \Л

&СМЕ'. *нЕЕ7 1 С* 1
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

БТ-015-07-13
Уникален идентификационен код на типа продукт:
ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ТЕРАКОЛ СУПЕР ФЛЕКС КЛАС С2ТЕ32
Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Но м ер  на  п а р т и д а : В иж  о п а к о в к а т а

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

З а  з а л е п в а н е  н а  в с и ч к и  ВИДОВЕ и ФОРМАТИ к е р а м и ч н и , г р а н и т о г р е с н и  и  к а м е н и н о в и

п л о ч и  н а  о т к р и т о  и з а к р и т о

5.

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

„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 С. МРАМОР, УЛ. БОРО № 10 
т е л . +359 2 892 39 21 

ф а кс  +359 2 892 39 45 
Е-МАН. Ього_1есЬп@Ього-Ьд.сот

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

_________________ и н ж . Гошо Го ч е в  „ Б о ро Т е р а к о л “  ООД тел. 02 892 39 47 ...............

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

С и с т е м а  3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 
обхванат от хармонизиран стандарт: БДС ЕИ 12004 

И зп и тв а те л н а  л а б о р а то р и я  за  с тр о и те л н и  м атериали  -  Н а пр а в л е ни е  о ц е н я в а н е  с ъ о т в е т с т в и е т о  на  
с тр о и те л н и те  п р о д укти  с  Р азр еш е ни е  СРО 05 - МВ 1950/17.09.2007 г. към На у ч н о - и зс л е д о в а те л с ки  
и н с т и т у т  по  с тр о и те л н и  м а те р и а л и  ЕООД и зв ъ р ш и  и зп и тв а н е  н а  ти п а  на  п р о д у кта  п о  с и с т е м а  3 и и зда д е  
П р о то ко л  о т  п ъ р в о н а ч а л н о  и зп и тв а н е  н а  т и п а  н а  п р о д у кта  п о  с и с т е м а  3 №  П И Т -ЕС-073-13/03.07.2012. 
На  о с н о в а н и е  н а  и зп и тв а н е то  п о с та в и  „СЕ“ м а р к и р о в ка  на о п а к о в к а т а  ПРЕЗ 2 012Г.___________________

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

Н еп р и л о ж и м о

9. Декларирани експлоатационни показатели:
СЪЩЕСТВЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
НАЧАЛНА ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД 28 ДНИ 3 № ттг
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ 
ВОДА

2,8 И /тт2

ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД ТЕРМИЧНО 
ТРЕТИРАНЕ

3,82 Мтт2
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД 25 ЦИКЪЛА 
ЗАМРЪЗВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ

2,2 М /тт2 БДС ЕМ 12004
О т в о р е н о  в р е м е  -  якост н а  с ц е п л е н и е  п ри  о п ъ н

1,8 М /тт2 
след 40 т т

ПЛЪЗГАНЕ 0,3 т т
На п р е ч н а  д е ф о р м а ц и я 2,8 т т Е Я Р Н ОГс |

о р и п ш л д ! !
Р е а кц и я  н а  о гъ н кла с  А 1
О т д е л я н е  н а  о п а с н и  в е щ е с т в а в и ж  ИЛБ

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 < на
отговорността на производителя, посочен в точка 4
Подписано за и от името на производителя от:

Богомил Дачев управ|

гр. София 
01 /07/201 Зг.
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ДЕКОРАТИВНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ВЛАЧЕНА СТРУКТУРА 

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Пастообразна тънкослойна мазилка на база органично свързващо вещество, 

пигменти, пълнители и специални добавки .Готова за употреба. За декоративно 
оформяне на фасади и вътрешни стени.Нанася се върху гипсови и вароциментови 
мазилки, гипсокартон, бетон и др.Финишно покритие при изграждането на външна 
комбинирана топлоизолационна система (ЕТ1С8) на база експандиран полистирен.Не 
се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 
5°С и по-високи от 35°С .
Произвеясза се в следната едрина на структурата:В1,2; В2;ВЗ
КАЧЕСТВА:
- Лесно се нанася и структурира 
-Отлична адхезия към основите 
-Отлична устойчивост ма механични въздействия 
-Ниска водопоглъщаемост и висока паропропускливост
-Висока атмосфероустойчивост-защитава повърхностите от вредни атмосферни 
въздействия-вода, влага, ЬТУ лъчи, температурни промени и др.
-Висока устойчивост на промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии 
-Бързо съхнене
-Отлична междуслойна адхезия 
-Устойчива на замърсяване
-Голямо многообразие от цветове по специфични изисквания на клиента 
-Отговаря на БДС ЕN 15824
-Съответства на българското и европейско законодателство

КЛАСИФИКАЦИЯ:
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/в) е 40 °Л
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:
Външен вид на мазилката след Хомогенна, гъста маса 
разбъркване:
(визуално)

Съдържание на нелетливи вещества,
при (125±2)°С/2Ь шш 80%
(БДСЕМ ,3°3251) р ! Я Р Н 0 1 Г

Плътност 1 0  Р И Г И П Д Л А 
(БДС ЕК 150 2811-1) 1.85-1,90кв/1

Паропропускливост:
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(БДС ЕМ 150 7783-2)

Водопропускливост:
(БДС ЕМ 1062-3)

Адхезия :
(БДС ЕМ 1542)

Якост на сцепление към междинни 
покрития и ЕР8 плочата:
(БДС ЕК 13499)

Топлопроводност : ( X)

Реакция на огън:
(БДС ЕМ 13501)
(БДС ЕМ 15824)

Съхнене:
при(23±0,5)°С, 65%Н.К

клас У2

клас ^ 3

т т  0.3 МРа

т т  80 кРа 

0,68 \У/(т.К)

Евроклас С

при допир 2-3 часа 
в дълбочина 2-3 дни

РАЗХОД:
Според едрината на максималния размер на зърното Декоративните силиконови 
мазилки формират следните дебелини на покритието :

-В1,2 -1,2 т т

-В2 -2,0 т т

- ВЗ - 3.0 т т

Според дебелината на покритието разходът е както следва:

-В 1,2 - 2,5 кц/т2; .

-В2 - 3,5 кц/т2;

- ВЗ - 4,5 кц/т2.
Разходът е приблизителен и зависи от подготовката на основата.Не са отразени 
загубите при и з п ъ л н е н и е . _______________________________________
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
ОПАКОВКА:
Пластмасови опаковки с нетно тегло 25.0ке Възможно е използването и на други 
опаковки след предварително съгласуване с клиента._________________________
КОЛОРИСТИКА:
Произвеждат се в 2 бази- бяла и транспарентна .Могат да се тонират машинно във 
всички цветове съгласно изискванията на клиента.____________________________
СЪХРАНЕНИЕ:________________________________________________ | р п р [-'Л
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5̂ °СГдо140 °С,

У г  и 1 и / .предпазен от деиствието на преки слънчеви лъчи.
Виимаиие!Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!
Р102 -  Да се съхранява извън обсега на д е ц а . ___________________



м & ш
Р262 -  Да се избягва контакт с очите . кожата или облеклото.
Р301+Р310 -Пи поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на 
лекар.
Р273-Да се избягва изпускане в околната среда.
РАЗРЕДИТЕЛ:
- Допуска се разреждането с вода -до(0,3 -0.5’) 1 на 25 к& мазшжа.По-голямо 
разреждане ще доведе до влошаване качеството на структурата на мазилката и 
образуване на празни пространства(без камъни)
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Подготовка на основата:
Основата трябва да бъде суха. чиста, здрава без мухъл и кофражни масла. Ронливи 
повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски 
покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Пресните 
хастарни мазилки трябва да се оставят поне 10-15 дни да изсъхнат(в зависимост от 
основата и температурата).
Грундиране на основата с:

-Попиващи повърхности се грундират с Борогрунд дълбокопроникващ -концентрат 
или за директна употреба. Грундът се употребява и за укрепване на нездрави .ронливи 
повърхности. Концентратът задължително се разрежда с вода 1:4-1:5.Нанася се в един 
слой.Грундът трябва изцяло да попие в основата.Ако не се разреди или се нанесе на 
няколко слоя се образува гланцово покритие, което намалява адхезията на боята върху 
основата.

-„Борогрунд 10“ за по-добро сцепление с основата, най-малко 24 часа преди работа с 
Декоративна силиконова мазилка с драскана структура.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки 
-Топлоизокационни системи 
-Бетонови повърхности 
-Гипсокартон. гипсофазер и др.
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-Повърхности с лакови покрития, маслени филми. 
-Метални повърхности 
-Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
-Гладка неръждаема метална маламашка-за нанасяне 
-Пластмасова маламашка -  за структуриране
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
С вода преди да са засъхнали
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

-Нанася се при температура на околната среда и на стената не по-ниски от 5°С и по- 
високи от 35°С през цялото денонощие.

- Да не се полагат грундовете и мазилките при пряко слънчево 
дъжд, сняг и влошени атмосферни условия.
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-При неотложни нужди, повърхностите да се защитават с плътни завеси, като с 
калорифери се подържат необходимите температури на съхпене на продуктите.

-При 23°С Декоративната мазилка съхне за 24-30 часа. При по-ниски температури от 
5°С например времето за съхнене се удължава до 3-5 дни, което зависи и от 
изложението на стената, скоростта на вятъра, валежната обстановка и др.

- Ако при нанасянето и съхненето на декоративната мазилка завали дъжд или сняг 
преди да са изминали необходимите времена за изсъхване на покритията е възможно 
мазилката да бъде отмита.

- Ако температурата на повърхностите е под 5°С е невъзможно да се нанася 
БОРОГРУНД 10 /грунд за декоративни мазилки/, защото е възможно при тези ниски 
температури грундът да замръзне и да се напука. При това положение се създава една 
нездрава основа за нанасяне на декоративната мазилка и се влошава качеството на 
покритието.

-..Зимната формула“ на декоративните мазилки понижава температурата иа съхнене до 
2°С, но и при тази формула е необходимо да се спазват всички условия за нанасяне, 
посочени по-горе.

НАЧИН НА РАБОТА:
Преди употреба мазилката се разбърква с миксер на бавни обороти.Нанася се ръчно (с 
неръждаема маламашка).Разстила се до едрината на зърната.Структурира се с 
вертикални движения на пластмасова маламашка.Може да се структурира и с кръгови 
движения на шпаклата , за получаване на друга структура Инструменти и зацапани 
места да се измиват с вода преди да са засъхнали.При 23°С мазилката изсъхва за 24 
часа, при по-ниски температури до 3-4 дни.

ОСНОВА ГРУНДИРАНЕ МЕЖДИНЕН
СЛОЙ

ФИНИШЕН
СЛОЙ

-ронливи

-неронливи нови 
повърхности

-БОРО грунд 
дълбокопроникващ 
-БОРОгрунд 10

-БОРОгрунд 10

Не се нанася 

Не се нанася

Декоративна 
полимерна мазилка 
с драскана 
структура

Декоративна 
полимерна мазилка 
с драскана 
структура

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Продуктът не се класифицира като опасен.При необходимост-справк<)
Информационния лист за безопасност.___________________________ I 0.Р 1)1 I ; и . .„Ч . '
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ДЕКОРАТИВНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ВЛАЧЕНА СТРУКТУРА 

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:________________________________________________________
Пастообразна тънкослойна мазилка на база органично свързващо 

вещество.пигменти, пълнители, силиконова емулсия и специални добавки Готова за 
употреба. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени.Нанася се върху 
гипсови и вароциментови мазилки, гипсокартон, бетон.Финишно покритие при 
изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ЕТ1С5) на база 
експандиран полистирен.Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето 
при температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С .
Произвежда се в следната едрнна на структу рата:В 1,2; В2;ВЗ____________________
КАЧЕСТВА:________________________________________________________________
- Лесно се нанася и структурира 
-Отлична адхезия към основите 
-Отлична устойчивост ма механични въздействия 
-Ниска водопоглъщаемост и висока паропропускливост
-Висока атмосфероустойчивост-защитава повърхностите от вредни атмосферни 
въздействия-вода. влага, 1ТУ лъчи. температурни промени и др.
-Висока устойчивост на промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии 
-Бързо съхнене
-Отлична междуслойна адхезия 
-Устойчива на замърсяване
-Голямо многообразие от цветове по специфични изисквания на клиента 
-Отговаря на БДС ЕМ 15824
-Съответства на българското и европейско законодателство

КЛАСИФИКАЦИЯ:____________________________________________________
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/в) е 40 а/1____________
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:________________________________
Външен вид на мазилката след Хомогенна, гъста маса
разбъркване:
(визуално)

Съдържание на нелетливи вещества,
при (125±2)°С/2Ъ т т  80%
(БДС ЕК 150 3251)

ВЯРН0С
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Паропропускливост:
(БДС ЕК 130 7783-2) клас \72

Водопропускливост:
(БДС ЕК 1062-3) клас \УЗ

Адхезия :
(БДС ЕК 1542)

т т  0,3 МРа

Якост на сцепление към междинни 
покрития и ЕР8 плочата:
(БДС ЕК 13499) шш 80 кРа

Топлопроводност : ( X) 0,68 \У/(т.К)

Реакция на огън:
(БДС ЕК 13501) 
(БДС ЕК 15824)

Евроклас С

Съхнене:
при(23±0,5)°С, 65%Н.К при допир 2-3 часа 

в дълбочина 2-3 дни
РАЗХОД:
Според едрината на максималния размер на зърното Декоративните силиконови 
мазилки формират следните дебелини на покритието :

-В1,2 -1,2 т т

-В2 -2,0 т т

- ВЗ - 3.0 т т

Според дебелината на покритието разходът е както следва:

-В 1,2 - 2,5 ке/ш2;

-В2 - 3,5 к&/т2;

- ВЗ - 4,5 ке/ш2.
Разходът е приблизителен и зависи от подготовката на основата.Не са отразени
загубите при изпълнение.__________________________________________________
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка._________
ОПАКОВКА:
Пластмасови опаковки с нетно тегло 25,0ка Възможно е използването и на други
опаковки след предварително съгласуване с клиента._________________________
КОЛОРИСТИКА:
Произвеждат се в 2 бази- бяла и транспарентна .Могат да се тонират машинно във

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при темперагур 
предпазен от действието на преки слънчеви лъчи,
Внимание!Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!

всички цветове съгласно изискванията на клиента.
СЪХРАНЕНИЕ:
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Р102 -  Да се съхранява извън обсега на деца.
Р262 -  Да се избягва контакт с очите , кожата или облеклото.
Р301+Р310 -Пи поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на 
лекар.
Р273-Да се избягва изпускане в околната среда.
РАЗРЕДИТЕЛ:
- Допуска се разреждането с вода -до(0,3 -0,5") 1 на 25 кд мазилка.По-голямо 
разреждане ще доведе до влошаване качеството на структурата на мазилката и 
образуване на празни пространства^без камъни)
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Подготовка на основата:
Основата трябва да бъде суха, чиста, здрава без мухъл и кофражни масла. Ронливи 
повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски 
покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Пресните 
хастарни мазилки трябва да се оставят поне 10-15 дни да изсъхнат(в зависимост от 
основата и температурата).
Грундиране на основата с:

-Попиващи повърхности се грундират с Борогрунд дълбокопроникващ -концентрат 
или за директна употреба.Грундът се употребява и за укрепване на нездрави ,ронливи 
повърхности. Концентратът задължително се разрежда с вода 1:4-1:5.Нанася се в един 
слой.Грундът трябва изцяло да попие в основата.Ако не се разреди или се нанесе на 
няколко слоя се образува гланцово покритие, което намалява адхезията на боята върху 
основата.

-„Борогрунд 10“ за по-добро сцепление с основата, най-малко 24 часа преди работа с 
Декоративна силиконова мазилка с драскана структура.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки 
-Топлоизокационни системи 
-Бетонови повърхности 
-Г:ипсокартон, гипсофазер и др.
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
-Повърхности с лакови покрития, маслени филми. 
-Метални повърхности 
-Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
-Гладка неръждаема метална маламашка-за нанасяне 
-Пластмасова маламашка -  за структуриране________
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
С вода преди да са засъхнали
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

-Нанася се при температура на околната среда и на стената не по-ниски от 5°С и-псь 
високи от 35°С през цялото денонощие. I О Р И Г И Н А Л

- Да не се полагат грундовете и мазилките при пряко слънчево греене и/или вятър:
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дъжд, сняг и влошени атмосферни условия.

-При неотложни нужди, повърхностите да се защитават с плътни завеси, като с 
калорифери се подържат необходимите температури на съхнене на продуктите.

-При 23°С Декоративната мазилка съхне за 24-30 часа. При по-ниски температури от 
5ЛС например времето за съхнене се удължава до 3-5 дни, което зависи и от 
изложението на стената, скоростта на вятъра, валежната обстановка и др.

- Ако при нанасянето и съхненето на декоративната мазилка завали дъжд или сняг 
преди да са изминали необходимите времена за изсъхване на покритията е възможно 
мазилката да бъде отмита.

- Ако температурата на повърхностите е под 5°С е невъзможно да се нанася 
БОРОГРУНД 10 /грунд за декоративни мазилки/, защото е възможно при тези ниски 
температури грундът да замръзне и да се напука. При това положение се създава една 
нездрава основа за нанасяне на декоративната мазилка и се влошава качеството на 
покритието.

-„Зимната формула“ на декоративните мазилки понижава температурата на съхнене до 
2°С, но и при тази формула е необходимо да се спазват всички условия за нанасяне, 
посочени по-горе.

НАЧИН НА РАБОТА:
Преди употреба мазилката се разбърква с миксер на бавни обороти.Нанася се ръчно (с 
неръждаема маламашка).Разстила се до едрината на зърната.Структурира се с 
вертикални движения на пластмасова маламашка.Може да се структурира и с кръгови 
движения на шпаклата , за получаване на друга структура Инструменти и зацапани 
места да се измиват с вода преди да са засъхнали.При 23°С мазилката изсъхва за 24 
часа, при по-ниски температури до 3-4 дни.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ
ОСНОВА ГРУНДИРАНЕ МЕЖДИНЕН 

СЛОЙ
ФИНИШЕН
СЛОЙ

-ронливи -БОРО грунд Не се нанася
дълбокопроникващ 
-БОРОгрунд 10

Декоративна 
силиконова мазилка 
с влачена структура

-неронливи нови -БОРОгрунд 10 Не се нанася 
повърхности _____________________________

Декоративна 
силиконова мазилка 
с влачена структура

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Продуктът не се класифицира като опасен.При необходимост- 
Информационния лист за безопасност.______________________
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ЕС О ЕС ХА КА ТЮ М  ОР С С Ж Р О К М И У

Долуподписаната Иванка Спасова, управител на

“ТРЕЙД КОМЕРС А и В" ЕООД

Със седалище и адрес на управление: с. Яхиново, ул. Г. С. Раковски 28 

декларирам на собствена отговорност, че гродуктьт

М12
еднопластова машинна гипсова мазилка за вътрешно приложение, с 
ефект на фина шпакловка или фина пердашена мазилка,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с

БДС ЕИ 13279,

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, която въвежда директива 89/106/ЕЕС и Протокол от изпитване 

№143/15.02.2008 г. от изпитване на производствена партида от Акредитираната 

V лаборатория към НИИСМ - ЕООД гр. София, ул. "Илия Бешков" 1 Нотифициран орган с

Ра зрешение № СРО 05 -  N8 1950 /  17.09. 2007г.

Указания за гроектиране, изпълнеше и експлоатация на

М12 - ЕДНОПЛАСТОВА МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА

са приложени върху торбата.

ГОДИНА НА ПОСТАВЯНЕ НА МАРКИРОВКАТА „С Е ” : 2008

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

Дата: Януари 2011 

Гр. София

в я р н о  с
МА ЛА

Управит.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПОКАЗАТЕЛИ (РОР)

№ 2175

Тип на продукта 
Разтвор с общ о предназначение за мазилка СР

Уникален идентификационен код на типа продукт 
К0Р1Х 510

Предвидена употреба
Разтвор с общ о предназначение за мазилка (С Р) за вътреш но и външ но приложение

Производител
РЬОФ ИКС А Д  •  Бадщ расе 23 •  А -6832 Рьотис РЬО Ф ИКС  

ЕО ОД •  ул. С партак № 10 •  В С -4490 С ептември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели
Съществени
характеристики

Експлоатационни показатели Хармонизирана
техническа
спецификация

Реакция на огън Клас А1 ЕМ 998-1:2010

Абсорбция на вода \Л/0

Коефициент на дифузия 
на водни пари

ок. 20

Якост на сцепление при 
опън

0,25 М т т 2

Коефициент на 
топлопроводност 
(таблична стойност)

А10,с!гу,та1  ̂0,47 \Л//(т К) при Р=50% А10,с1гу,та1 < 0,54 \Л// 
( т  К) при Р=90% (таблични стойности)

Дълготрайност МРИ

Опасни вещества ИРР

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват  
на декларираните експлоатационни показатели. Настоящ ата  

декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.



Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 12.06.2014
(място и дата на издаване) (подпис)

Р Ь О Ф И К С 1' < Р О О Д
Г1> улТ4-к <0*Й1 - рАис: С̂л ,-42М2*е-п.3'1 о:**со зо*; д сст

в я р н о  с
О РИ ГИ Н АЛ А



ПРОДУКТ "Лл/еЬег
шеЬег.раз Грунд

ГРУНД ЗА ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗИЛКИ

Грунд за обработка на основата преди полагане на тънкослойни фасадни 
мазилки.

КОД: 0700

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Подобрява 
сцеплението с 
основата

• Неутрализира 
основите

• Изравнява 
попивателната 
способност на 
основата

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Грунд за подготовка на варо-циментни основи, преди 
нанасянето на фасадни тънкослойни мазилки - силикатни, 
силиконови, полимерни, мозаечни и минерални. 
Дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява 
попиващата способност на основата.

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи 5 /20  кд 

Палет 480 кд

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ РАЗХОДНА НОРМА

Да се съхранява при следните условия: Около 200 д /т 2
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
Да се пази от замръзване и огън
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност! година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при+2У Си опмопвлна влажност̂ )

Според стандарт ЕТАС 004 1 Й Й
Зърнометрия 0.5 т т
Плътност 1600-1800 кд /т3
Топпопроводимост (А) 0,6 № п.К
Коефициент на съпротивление на 40

Коефициент на водопоглъщане 0,05 кд/пг1
Якост на сцепление >0,1 И /т т 2

в я р !-:о с 
о ригк :: л

гГГГГТъ
5А1Ж-60ВА1М

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, 2230 Костинброд, Полето N56, тел: +359 2 400 3 
Безплатен телефон на клиента: 0800 16081, е-таН: оКюе@адеЬег.Ьд, ттжеЪег,

400 37 05,



УПОТРЕБА "Лл/еЬег
шеЬег.раз Грунд !

ГРУНД ЗА ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗ1ИЛКИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА: (

Външно и вътрешно 
приложение

Компонент от 
топлоизолационни 
системи жеЬегЛИегт

■ Подготвя основата за 
полагане на тънкослойни 
мазилки

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е здрава, суха, устойчива 
на натоварване, със затихнали процеси 
на свиване, хомогенна, равномерно 
попиваща. Да е без пукнатини, мазнини 
и остатъци от кофражни масла. Да се 
отстранят старите, нездраво свързани 
покрития от бои.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да не се работи при температури по ниски 
от+5° С. По време на работа повърхността 
трябва да се предпазва от силно слънчево 
греене и валежи. Попаднали върху 
кожата или дрехите пръски грунд да се 
измият обилно с вода. Да не се използва 
повторно замърсен материал.

Не разреждайте грунда с повече 
от 10% вода

Не полагайте мазилката, преди 
да е изсъхнал грундът

Не е необходимо да използвате 
грунд в цвят според крайното 
покритие

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

О  От основата трябва да се от
странят всички несвързани, лесно 
отделящи се части или остатъци от 
стари бои. Грижливо почистената 
повърхност трябва да се изкърпи ' 
и заравни, за да съответства по 
структура и твърдост на останала
та стара мазилка.

0  Преди нанасяне грундът може 
да се разреди до 10% с вода. При 
разреждане на грунда разбъркай
те до получаване на еднороден 
разтвор.

4

0  Грундът се нанася обилно с бо
яджийски валяк или с четка.

~

О  Тънкослойните мазилки се на
насят след пълното изсъхване на 
грунда, за което са необходими 
поне 48 часа.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

• Четка за боядисване
• Валяк за боядисване
• Бояджийски пистолет
• Измийте с вода инструментите след 

употреба

в я р к о с
ОРИ п

гттТТгтч
5А1ИТ-60ВА1М

Сен Гобен Констракшън Продъкгс България ЕООД 2230 Костинброд, Полето №6, тел: +359 2 400 37 
Безплатен телефон на клиента: 0800 1 6081, е-таШ о№се@\л/еЬег.Ьд, ммшеЪег



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ЕС ОЕСЬАРАТЮМ ОР ССЖРСЖМ1ТУ

за строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният Хенкел България ЕООД, с адрес София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, 
етаж 4, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Сентрал Ийстьрн Юръп ГмбХ -  Виена, 
Австрия -  регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Сегезй СТ 83
Лепилен състав за топлоизолационни плоскости (ЕР5)

произведен в завод на Хенкел България ЕООД, 1289 Мировяне, Завод за строителни материали, 
Производствена зона, общ. Нови Искър, обл. София, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с

БДС ЕМ 13499

е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и 
съответствието му е оценено съгласно

Протокол за изпитване № 80/30.01.2008 г.

в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, въвеадаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС. ЕО декларацията за съответствие се 
издава въз основа на протокол от първоначално изпитване типа на продукта.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИИСМ, № 1950/17.09.2007 г.

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите 
данни за продукта -  неразделна част от настоящата Декларация.

01 февруари 2008 г. 
София

^ — ~ Ч .  Пощенски адрес

{ Непке! )  Хенкел България ЕООД
ПК305 
София 1000

Ви!дапа

Офис
Бизнес Парк София 
Блок 2, ет. 4 
1715 София



.̂ Е.К.ЛЛРА.4И” ?.А______ Ц | МАРИСАНЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® АРМИРАЩА 
СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА

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

дата на производство върху опаковката

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

алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна за изработка 
на армиран шпакловъчен слой в топлоизолационни системи 
и саниране на пукнатини по фасадни повърхности

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

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

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

Система за оценяване на съответствието: 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Не е приложимо

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИЛЗ, ул. „Калкь дере"№15 
тел.; +359 82 518 721, факс.+359 82 845 3 «  
*™».тап5апЬд.сот

Р ] \ ф



ЛЕКЛА.РА.ЦИ??.А______ Ц | МАРИСАНЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

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

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието 1РВТ СтЬН - Институт 
за фасадни и крепежни технологии с Идентификационен номер N8 1109 на 
Европейската комисия е оценили съответствието на строителния продукт-  
армираща стъклотекстилна мрежа и издал Сертификати № 09-094С5 и № 
09-094С10.
Технически изпитвателен институт за строителство -  Прага с 
идентификационен номер N6 1020 на Европейската комисия извърши 
изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща 
ТЕРМОР1.ЕХ® С1_А55 Р1ВРЕ МЕ5Н и издаде Анализационен протокол № 060
041731 за мрежата, Европейска техническа оценка ЕТА 15/0730 за системата 
и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - СРГС - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

С Ъ Щ ЕС ТВ ЕН И
Х А РА КТЕРИ С ТИ КИ

ЕКС П Л О А ТА Ц И О Н Н И  П О КАЗАТЕЛИ
Х А Р М О Н И ЗИ РА Н А

ТЕ Х Н И Ч ЕС КА
С ПЕЦ И Ф И КА Ц ИЯ

1 4 5 д /т 2 1 5 0 д /т г

Размер на отворите ((4x4,5) ± 0,5) т т ((3,5x5) ± 0,5) т т ЕТАС 004

Относително тегло
+ 5%

145д/т2
-3%

150 д /т2 ± 8% ЕТ АС 004

Якост на опън > 1750 N/5 ст > 1750 N/5 с т ЕТАС 004

Якост на опън след 
стареене > 20 N/171171 > 20 ГМ/тт ЕТАС 004

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа 
документация, изискванията, на които отговаря продуктът: ЕТАС 004.

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: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7МВ.ИПЗ, ул. „Калнт. дере‘'1*15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
шжж.талзапЬд.сот



ЙЕКЛГ гТ Г Л ^ ? п 1 п 1 Тт КИТЕ Ц М А Р И С А ННА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ нНА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1 

№ 2015- 3- 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за 
строителния продукт

БДС ЕМ 13658*1; БДС ЕМ 13658-2; ЕТАС 004
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил е мрежа 
за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното топлоизолиране

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

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство -  Прага (Т2и5), офис 0600 -  
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

ВЯРНО с 
I 0 Р11 ГИНАЛА

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15 
теа: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
«ж».тап$апЬд.сйт



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ Щщ  МАРИСАН
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ ■ ■НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХА РА КТЕР И С ТИ КИ П О КА ЗА ТЕЛ
М ЕТО Д ЗА  

И ЗП И ТВ А Н Е/И ЗЧИ С ЛЕ  
Н ИЕ/ О П РЕД ЕЛЯН Е

Дължина 250 с т БДС ЕМ 13658 -1 :2005
Ширина на мрежата - 7x7 с т БДС ЕМ 13658 -1 :2005

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

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

Р у се
18.05.2015г.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Калнъ дере“№15
гея: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344

П ПГ
. ______________ . . _ ]



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ МАРИСАН
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ ■ ■НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ БИЖУТЕРИ 8  СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 

НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 030
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация 
(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за 
строителния продукт

БДС ЕN 13658-1; БДС ЕN 13658-2; ЕТАС 004
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя:

устойчив на алкалност РУС профил с водооткапващ кант 
за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне 
на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

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

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):

Технически и тест институт по строителство -  Прага (Т2115), офис 0600 -  
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

О Р К П м К А Л А

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ. ул. „Калнъ дер*‘ №15
тен; +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
**л« .тзп5апЬ д .сот



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 1цщ МАРИСАН
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ ЩНА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ
МЕТОД ЗА 

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕ 
НИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ

Дължина 250 с т БДС ЕМ 13658-1:2005
Ширина на мрежата - 10x10 ст БДС ЕМ 13658-1:2005

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

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

Русе
18.05.2015г.

В Я Р Н О с  
О Р И Г И Н А Л А

1п1иП*К

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ. ул. „Калиъ дере“№15 
теп.: +359 82 519721, факс:+359 82 845 344 
**».таг;5апЬд.С0П1



* * .......... . Ц  МАРИСАНЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00108

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® СЕРТИФИЦИРАНИ ДЮБЕЛИ 
С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН
Ф 10/60 х 100,120, 140, 160, 180 и 200 т т

Е ТА - 08/0340 1 р  “
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

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

сертифицирани набивни дюбели с пластмасов пирон 
за механично закрепване на плочи от ЕРЗ и ХРЗ

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

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

ц  п л }6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели на строителния продукт, ка._кто са изложени в
приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относ^ 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Не е п р и л о ж и м о  ((&

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере“№15 
теп.; +359 82 519 721, фа«с:+359 82 845 344 
мчшмлап&апЬд.сол)

д а



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ МАРИСАН

БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

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

Технически изпитвателен институт за изграждане - Прага с 
Идентификационен номер №  1020 на Европейската комисия извърши 
изпитване и издаде Сертификат на производствения контрол № 1020—СРО— 
090-021414/19.04.2009 и ЕТА -  08/0340.

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметър на тялото на дюбела
+ 2%

Ю т т
-4%

ЕТО -  08/0340

Диаметър на чашката на дюбела (60 +2/-4) т т ЕТО -  08/0340

Дължина на дюбела (100; 120; 140; 160; 180; 
2 0 0 )т т  +2%/-4% ЕТО -  08/0340

Сила на изтръгване > 60кдТ ЕТО -  08/0340

Сила на срязване > 175 кдГ ЕТО -  08/0340

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

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: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15 
теа: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344 
илтмпапвапЬд.сот



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАРИСАНЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® ЛЕПИЛО ЗА ЕР8/ХР5, с фибри
ЕМ 13499, ЕМ 12004, ЕМ 998-1, клас С51У Ш  С2ТЕ

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

дата на производство върху опаковката

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

еластичен разтвор подсилен с армиращи фибри 
за лепене на топлоизолационни плочи от ЕР5/ХР5

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Капнъ дере № 15

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

Не е приложимо

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

Система за оценяване на съответствието: 2н
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относ
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нот1 
оценяване на съответствието на строителни продукти -  Науч 
институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Иденти 
№  1950 на Европейската комисия извърши изпитване и изд 
първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-6/19.12.2007г.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калкъ дере“№15 
тел.: +359 82 519 721, факс;+359 82 845 344 
«пт.тапъапЬд.сот



.Ж !" !“ !!“  * * .......... . Ц  м а р и с а нЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Технически изпитвателен институт за строителство -  Прага с 
идентификационен номер N6 1020 на Европейската комисия извърши 
изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща 
ТЕКМОРЬЕХ® АйНЕ31\'Е МОКТАК РОК ЕР5/ХР5 и издаде Европейска 
техническа оценка ЕТА 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по 
система 2+ №

1020 -СРК -060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното 
покритие към ЕРЗ плочите г  80 кРа ЕN 13499:2003

Якост на сцепление на лепилния 
състав към ЕРЗ и ХРЗ плочите > 80 кРа ЕМ 13499:2003

Якост на натиск на 28-ия ден 2 6 Мтгп^ ЕМ 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с) < 0,20 каЯт2. гтип5'5) ЕМ 998-1:2010
Реакция на огън Евроклас А1 т.4.4 от ЕМ 

12004:2007+А1:2012
Начална якост на сцепление при 
опън >1,0 И /т т 2 ЕМ 12004:2007+А1:2012

Якост на сцепление при опън след 
потапяне във вода > 1,0 ГМ/тт2 ЕМ 12004:2007+А1:2012

Якост на сцепление при опън след 
термично третиране >1,0 М т т 2 ЕМ 12004:2007+А1:2012

Якост на сцепление при опън след 
цикли замразяване-размразяване >1,0 М т т 2 ЕМ 12004:2007+А1:2012

Отворено време: якост на 
сцепление при опън

>0,5 М /тт* след 
не по-малко от 20 т!п ЕМ 12004:2007+А1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа 
документация, изискванията, на които отговаря продуктът: ЕТАС 004. 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, 
съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Русе
06.01.2016г.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се 
отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и

Подписано за и от името на производителя от:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, уп. „Калнъ дере"Н!15 * | -  -
тел.; +359 82 519 721, факс:+359 82845 344 ™
«пж.лиАмпЬд.сот



Техническа карта

Баумит Протерм - Фасадни
топлоизолационни
плочи
ВашпК РгоТНегт - Ра$зас]еп0аттр1аПе
Продукт

Състав

Свойства

Приложение

Технически
данни

Класифика
ция според 
закона за 
химикалите

Съхранение

Гаранция за 
качество

Форма на 
доставка

Основа

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирол за Баумит Интегрирана 
топлоизолационна система ЕР5. Изпитани съгласно ЕМ 13163, както и в система 
по ЕТАС 004.

Експандиран гранулат от полистирол.

Бели топлоизолационни плочи от полистирол, с много добри топлоизолационни 
свойства. С точни размери, не променят формата си и са устойчиви на стареене, 
не се свиват, трудно гори ми.

При стари сгради и ново строителство. В областта на цокъла препоръчваме 
използването на Баумит Цокълни топлоизолационни плочи ХР$ (ВаитИ: 
5оскеЮаттр1айе ХР5).

Вид на продукта:
Продуктов код:

Обемна плътност:
Якост на опън (при огъване): 
Коефициент на топлопроводи мост Ап: 
Коефициент на паропропускливост р: 
Досгавни дебелини:
Размери:
Горимост:

ЕР5-Р, съгласно ОГЧОКМ В 6000
ЕР5-ЕМ 13163-1Л-М2-Т2-$2-Р4-05(М)2-
05(70,-)1-ТК150*В5100
15 -  18 к д /т3
> 150 кРа
0,035 УУ/тК
около 60
2 -  20 ст
50 х 100 ст
Е (Евро клас), съгласно ЕМ 13501-1 
В1, С23, Тг1, съгласно 01ЧСЖМ В 3800-1

Не се изискват специални обозначения!

Да се съхранява на сухо, да се пази от ултравиолетовите лъчи (слънце), от влага 
и механични увреждания.

Собствен контрол в лаборатория на завода -  производител, външен контрол от 
акредитирани органи за изпитване.

Фолирани в пакет.

Дебелина 
*> [ т т ]

брой/пакет 
т 2/пакет

* )  По запитване  е възможна доставка на дебелини до 400 т т

50 60 80 100 120

10 8 6 5 4
5,0 4,0 3,0 2,5 2,0

140 160 180

1-5 М .  7 Й  1,0
Т)Р1и

200

2

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала 
водоотблъскваща, без изсолявания, с необходимата/ 
ронещи се части. Проверката на основата се извърш 
В 2259, В 3346 и В 6410. Равнинността на стената тр: 
йШ 18202.

еуе 
и’ без 

омокм 
омокм

Актуално към 11/07 1 /2



/

Ргос1ис1 с!а1а зИее! 1522

ВаитН
ХР5 Р1ш1Н 1пзи1айпд Воагй
Ргос1ис1 ТЬегта1-т8и1аИпд Ьоагйз о( з1аЬ-з1оск юатес! апс! ех{ги<1ес1 ехрапдей 

ро1уз1угепе юг рНп1Ь тзиюйоп. Тез(е<1 ассогсЛпд 1о ЕИ 13164.

СотрозИюп Ех1гис!ей ехрапс1ей ро1уз1угепе

Ргорегйез 51атрес1 рюк 1пзи1а11пд ро1уз1угепе Ьоагй \л/ЙЬ уегу доос! 1пзи1а11пд ргореШез. 
□|тепзюпа11у ехас1, ю гт  ге1еп1ме апс) гез1з1ап11о адетд, поп-зЬппктд, 
Ьагс11у сотЬиз1ю1е, поп-зепзШуе 1о то1з1иге. Ргее о* СРСз, НСРСз апй 
НРСз.

АррМсаИоп Рог пе\л/ апй ою ЬиПсйпдз т  рПпИп агеа апй зргау \лга*ег агеа апс! ]изг ипйег 
дгоипй 1еуе1.

ТесЬтса! с1а1а Ргойис! (уре: ХР8-К ассогйтд 1о Аиз(лап 5(апс)аге1 ОГЮКМ В 6000 
О05|дпаНоп сойе: ХР5-ЕМ 13164-Т1-03(ТН)-С5(10,'У) З00-01-Т(2)5-Ш0

(У)5-РТ1
М<п1тит аррагеп! Йепз11у: гЗО кд/т3 
Сое№аел( о11Ьегта1 сопвисйуйу Ас,: 0.035 1№тК 
Сотрге551Уе з1гепд1Ь: > 300 к№ттг 
СоеШаеп! оТ Vароиг
сШиаоп гез181апсе р: арргох. 100 
Зйе Ьоагй: 125х60ст
ВеМау1оиг]П Яге: Е (Еига с1а55) т  ассогйапсе »№ ЕМ 13501-1

В1, 03, Тг1 аз рег Аиз1лап з1апйагй ОМОКМ В 3800-1
С1а551Лса{1оп 
ассогйшд 1о 
СНеггмса! 
5иЬз1апсез Ас1

N0! зиЬ]ес11о 1аЬе1Ппд гедшгетегиз!

51огаде 51оге с1гу, рго!ес! {гот Ц\/ гасИа(юп (зип) апд тесЬагиса! йатаде.

Оиа1Ку аззигапсе 1п1ета1 диаН1у аззигапсе 15 ргомдед Ьу оиг {асЮгу 1аЬога1опез, ех1егпа1 
сЬескз аге сатей ои( Ьу ап ассгесМес! 1ез1тзйМе.

ОеИуегу ^огта! РПт-мгарред т  раске!
ТЬ1скпезз*)[тт ] 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 
Воагс!в/раске( 14 1 4 1 0 8 7  5 4 4 3 3 2 
т 2/раске( 10.5 10.5 7.5 6.0 5.2 5 3.75 3.0 3.0 2.25 2.25 1.5

Вазе ТЬе Ьазе зигГасе ти$1 Ье сюап, Йгу, г̂ее о( !гоз1, йгее оГ Ьиз^поп \л/а1ег- _ . 
гереПет, Тгее о{ е^югезсепсе, виррогИпд, апс) Ггее о? оозефаТШез. ТЬе 
Ьазе т и з ! Ье ехаггппес! т  ассогйапсе жИЬ 1Ье диюеИг ез^гуЬе Аиз1пап 
з1апс1агс)5 (ОМСЖМз) В 2259, В 3346 апс! В 6410. ТЬе еиЬппебЕ о? (Ье \л/аИ _
ти з ! сотр1у \лм1Ь Ше АизСпап з^апбагс! 01Ч0РМ Р1М 18202. 7

Ак оГ 02/06



21.06.2016 г. Боропекс цветен латекс | ВОГСО

ВОАО Начало За нас Документи Новини Контакти ТЪРСЕНЕ.. ВС

ПРОДУКТИ СИСТЕМИ КАТАЛОЗИ МАГАЗИНИ КАЛКУЛАТОР КОНФИГУРАТОР НА ЦВЕТОВЕ

Начало Интериорни латекси Готаеи цветни латекси Боролекс чветен лагекс

Документи и брошури

Техническа карта Вого1ех Союг.рй?

Боролекс цветен латекс
Уке  ̂ 3 \ 3 | 0+1 0

Акрилатнз боя за вътрешно боядисване

Предназначение: За вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, 

бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други.

Свойства:

- Екологично чист продукт.

- Осигурява микропорести поокрития. Позволява на стената да 'диш а'

- Висока устойчивост на мокро триене - клас 2 съгласно БДС ЕИ 13300

- Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето

- Голямо многообразие от цветове - 29 цвята - цветови каталог 80К01.ЕХ СОШК 

Нанасяне: четка, валяк, шприц пистолет.

Покривност: висока, (10-11 т 2Д  за пълно покриване) * клас 2 БДС ЕИ 13300 

Съхнене при 20°С и 65%  Н.К: 4 часа 

Разреждане: с вода

Условия за нанасяне: от 5°С до 35СС. Не се допуска смесване с други аналогични продукти. ^

Разходка норма: 160 - 1 8 0 д /т 2 (за пълно покриване е зависимост от основата)

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство

Съпътстващи продукти: Борогрунд® дълбокопроникващ, Борогрунд® 20, Боро фини шпакловки.

Съхранение: от 5°С до 35°С

Д екларация за съответствие Вого1ех 

Со1ог,рс1?

Инф ормационен лист за безопасност 

^ > В о го 1 е х  Союг.рЗГ

Опаковки

кг.
100 бр. палет

Арт. Н;

15 КГ.

56 бр. палет

Арт. М:
5 цвята

25 КГ,
24 Бр. палет

Арт. Н;

КЪМ РСИ.ЧКИ ПР.0ДУ.К1.И

Нашите професионални консултанти Ви препоръчват още-'
О Р И Г И Н А Л А

(1йр:№л'1л/и/.Ього-Ьд.сот/Ьд/ргос1ис1/Ього1екз-1а\/е1еп-1аЕекз 1/2



в о к о
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

29.01.2015 -последно издание

ВОКОЬЕХ СОЕОК

АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ВЪТРЕШ НО ПРИЛОЖ ЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ;_______________________________________________________________
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 смесването с други 
бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С .

КАЧЕСТВА:_________________________________________________________________________
- Голямо разнообразие от цветове-каталог от 29 цвята .Постигането на други цветове 
по желание на клиента се осъщ ествява чрез оцветяване на база БОРОЛЕКС бял 
за оцветяване
-Висока устойчивост цветовете към стареене и ножълтяване на покритията.
- Образува микропорести покрития, в резултат на което осигурява па стените „да 
дишат"
-Висока износоустойчивост 
-Отлична адхезия към основите 
-Бързо съхнене
-Добро поведение при нанасяне-добра разливност.Незначителни загуби при 
нанасянето.
-Добро поведение при надслояване, отлична междуслойна адхезия 
-Лесна за поддържане и почистване
-Добра устойчивост на мокро триене-клас 2 съгласно БДС ЕN 13300 
-Добро поведение при съхранение-не образува плътна утайка 
-Съответства на българското законодателство

КЛАСИФИКАЦИЯ:____________________________________________________________
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 30 е/1_____________
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА: ___________________________________
Външен вид на боята след Хомогенна, гъста маса
разбъркване:
(визуално)

Съдържание на нелетливи вещества,
при (125±2)°С/2Ь (60-62)%
(БДС ЕХ 1 8 0  3251)

Плътност
(БДС ЕХ 1 8 0  2811-1)

Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°С  
Модел КУТ,ш п.5/100грт/5пнп

в я р н о  а
О Р П Г И К

(2200-3500 )тРа.з
АЛА



Оргахим
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

9 /Август 2013
Отменя и замества всички предишни издания

ЛЕКО Ф АСАГЕН УЛТРА

Силиконмодифицирана фасадни боя с 
акрилатен съполимер във водна фаза

В ь ш н и а  у п о т р е б а

Предназначение: Ново боядисване и възстановяване;
Защита и декорация на фасади;
Обновяване и реставрация на стари сгради-паметници на културата; 
Защита на повърхности, където е възможна появата на капилярна 
алага;
За разлика от силикатните бои, може да се нанася върху стари 
покрития от емулсионни бои.

Свойства: Бързо съхнене, слаба миризма;
Висока покривност;
Добро поведение при нанасяне -  добра разливност и изравняване на 
мокрото покритие. Не пръска и не се разпенва при нанасяне. Добро 
наслояване;
Добро поведение при съхранение -  не образува сбита утайка, не 
променя вискозитета си във времето;
Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към 
стареене и пожълтяване;
Отлична атмосфероустойчивост - защитава повърхността от 
вредните атмосферни въздействия- вода, влага, ултравиолетови 
лъчи, температурни промени и др.;
Висока паропропускливост - микропорести покрития, осигуряващи 
“дишане” на стените;
Ниска водопоглъщаемост на покритията;
Отлична устойчивост на мокро триене и миене — клас I съгл. ЕК 
13300;
Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

ПОКАЗАТЕЛИ

Външен вид на боята 
след разбъркване:
(визуално)

НОРМА

Хомогенна, гъста маса
вярнсГс

ЛРЩШДЛА



Оргахим
Плътност:
(БДС ЕN 130 2811-1)

Съдържание на 
нелетливи вещества при 
125°С/1 Ь:
(БДС ЕN 180 3251)

1,59 ±0,02 к&Т

т ш  63 %

рН стойност:
(180 1148)

Вискозитет по 
Брукфилд при (23±0,5)° 
С, модел КУТ, 5 т т ,  100 
гр т :
(180 2555)

Външен вид на филма:
(визуално)

Блясък :
(ЕМ 13300)

Покривност:

Съхнене:
(23°С, 65% Н.К.)

Колористика:

Опаковка:

Съхранение:

Разредител: 

Подготовка за работа: 

Средства за нанасяне:

т т  8,0

т т  8000 тРа.$

Равен, гладък

Матов

12-14 пГ/Ь за един слой 

Въздушно.
• Сухо на пипане: 15 т т ;
• Нанасяне на втори слой: 4 Ъ (след пълно изсъхване на първия слой). 

Бял
Може да се оцветява в светли тонове с пигментни препарати на 
неорганични пигменти.

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 4Ь; 8,5Ь;15Ь;
Възможно е използването и на други опаковки след предварително 
споразумение с клиента.

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМ РЪЗВАНЕ!
Температура на съхранение -  над 5°С.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и 
сухи складови помещения при температура от 5 до 30°С, далече от 
пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение:36месеца от датата на производство във фабрично 
затворена опаковка.

Вода. I П Я РН 0 С
Ш 1 Ш Ж А /1 А

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от п]

Валяк, четка ,безвъздушно пръскане.



Оргахим
С вода преди засъхваме.

Работи се при температура над 5°С.
При нанасяне с четка или валяк:
•  П ъ р в и  с л о й : р а з р е ж д а н е  с  5  -  7  о б . %  в о д а ,  с п о р е д  в и д а  н а  

б о я д и с в а н а т а  п о в ъ р х н о с т  и  п о п и в а щ а т а  й  с п о с о б н о с т ;

• Втори слой: неразреден или разреден с шах 5 об.% вода.

• Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
• Нови варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности;
• Здрави стари покрития от стари бои;
• За други основи, моля консултирайте се с нас.

• Стари силикатни основи;
• Гипс.

• Повредени стари покрития се отстраняват до здрава основа, а 
местата се изкърпват.

• Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и 
водорасли.

• Грундиране с Леко Нано грунд, БЕКО Рго&ззюпа! грунд за стени 
или Леко грунд за стени.

Основа Небоядисани повърхности Боядисани повърхности

Ронливи Не рон.швн Водни С раз! ворители

Грундиране Един слой Леко Нано грунд,
ОЕКО РгоГе5$юпа1 грунд за стени , 
Леко грунд за стени или боята, 
разредена 1:1 с вода

Не се грундира

Междинен слой Леко Фасаген Ултра, разреден с 5
7 об. % вода Не се нанася

Финишен слой Леко Фасаген Ултра, неразреден или разреден с шах 5 об.% вода

Продуктът не се класифицира като опасен.
Хигиена и безопасна работа: При необходимост -  справка с Информационния

лист за безопасност.

Почистване на 
инструментите:

Условия за нанасяне:

Подходящи основи:

Неподходящи основи:

Подготовка на 
основата:

Система за нанасяне:

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
нли адаптацията му към основата н да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва др са сигурйг, .че настоящето 
техническо описание не е било заместено иди променено с по-нова редакция.



Оргахим
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

427 / СЕПТЕМВРИ 2008 
Отменя и замества всички предишни издания

ЛЕКО  А О БА  Л А К  ЗА ПАРКЕТ

Лак на базата на водна емулсия на 
специален 100% акрилатен съполимер

Вътрешна
употреба

Предназначение:

Свойства:

Класификация:

• Лакиране на паркет и дървени подове, подложени на средно 
натоварване;

• Като грунд и фииишно покритие.

• Покритията са с висока твърдост;
• Добра устойчивост на износване и драскане;
• Лесно нанасяне;
• Отлична разливност и наслояване;
• Бързо съхнене;
• Отлично сцепление с основата;
• Слаба миризма;
• Добро поведение при съхранение -  не образува сбита утайка, не 

променя вискозитета си във времето.

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване: Хомогенна, непрозрачна, лесно подвижна течност 
(визуално)

Условен вискозитет ВЗ 4, (20±0,5)°С:

Плътност:
(БДС ЕN 130 2811-1)

рН  стойност:
(180 1148)

тш  30 з

1,045- 1,055 к /̂Ь 

ппп 8,0

Съдържание на нелетливи вещества при
125°С/1Ь: тш 30,0%



Оргахим
Външен вид на филма:
(визуално)

Твърдост по Кьонннг след 18 дни:
(БДС ЕК 150 1522)

Абразивоустойчивост:
(апарат “ТаЬег". диск С5 17, 1000 т т ' 1, 
1000 §)

У стойчивост на повърхността на 
студени течности при (23±2)°С
- Ацетон, 10 $:
- Ацетон, 2 т т :
- Етанол, 1 Ь:
- Кафе, 1 Ь:
- Дестилирана вода, 24 Н:
- Парафин, 24 Н:
(150 4211)

Разход:

Съхнене:

Колористика:

Опаковка:

Съхранение:

Разреждане:

Средства за нанасяне: 

Почистване на инструментите: 

Условия за нанасяне:

Покритията са със сатенен блясък

т т  100 з

тах 20 — 25 т §

т т  5 степен 
т т  4 степен 
4 - 5  степен 
т т  5 степен 
т т  5 степен 
т т  5 степен

8 ^ 1 0  пг/Ь за един слой 

Въздушно.
Покритията са напълно сухи след около 24 Ь, но 
окончателните якостни характеристики се достигат след 
седмица. През този период трябва да се избягват 
интензивни механични въздействия.

Безцветен.

Пластмасови опаковки с вместимост 700 т1.
Възможно е използването и на други опаковки след 
предварително споразумение с клиента.

Температура на съхранение -  над 5°С.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в 
закрити и сухи складови помещения, далече от пряка 
слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство 
във фабрично затворена опаковка.

Нанася се неразреден.

Четка, валяк, гумена шпакла,

С вода преди засъхваме.

Работи се при температури над 5°С

вя? Т н Л Г
0 РИТНИ Д П 17



Ш е д а с Ш т
М егахим АД, Русе, бул. Л ипник 123 ; тел. 082  817  721 , (ах  : 082  817  725

Техническо описание

Практика
Алкидна боя

Определение
Боята е предназначена за защита и декорация на предмети от дърво и метал. Може 
да се използва за боядисване на врати, прозорци, огради, дограма, метални 
елементи и други. Полученото покритие е гладко, гланцово и устойчиво на триене 
и миене с почистващи препарати.

Класификация
• Продукт на база органични разтворители
• Свързващо вещество -  алкиден лак
• За екстериорна и интериорна употреба
• Цветова гама: произвежда се в 10 цвята по каталог на фирмата.
Може да се произведе и в цвят по предоставена мостра

Състав
Алкиден лак, органичен разтворител, пигменти, пълнители, добавки ,

П оказатели
Таблица 1

№ П оказатели Норми М етоди
На боята

1. Външен вид Хомогенна
маса

визуално

2. Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0.5)°С, в 5, не по- 
малко от

100 БДС
10775-80

3. Финост на смилане, в )!т,не повече от 20 БДС
6138-82

На покритието
4. Съхливост при (23±2)°С до степен 4, в Ь, не 

повече от
24 БДС 8663-80

5. Цвят По еталон БДС 2314
82

6. Покривност, в § /т 2 Съгласно
табл.2

БДС 14475-

Г05 № 6 3 / октомври, 2012 г.
Практика Алкидна боя



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ и Л МАРИСАН

БИЖУТЕРИ е СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 025

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЦИМЕНТОЛ®
ЕМ 13813, клас СТ-С16-Р4-В2-А15

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

дата на производство върху опаковката

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

подова замазка на циментова основа 
с универсално приложение за ръчно полагане

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

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

Не е приложимо

6. Система или 
експлоатационните 
приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Н 
оценяване на съответствието на строителни продукти -  На 
институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер 
N6 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и 
издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 399/20.05.2008г.

системи за оценяване и проверка на постоянството на 
показатели на строителния продукт, както са изложени в

гифициран орган за 
едователски

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере“ №15 
тел.: +359 82 519 721, фа*с+359 82 845 344 
№ У*.тап5зпЬд.сот

Р ] [ Щ ! Ц
8Л*Х I 1 !



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ МАРИСАН

БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

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

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън

Евроклас А1 Декларация на производителя, 
съгл.решение на ЕК

Я к о с т  на сцепление > 2 (М /тт2 ЕМ 13813:2002
Якост на натиск > 16 (Ч /тт* ЕМ 13813:2002
Якост на опън при огъване > 4 М /т т 2 ЕМ 13813:2002
Устойчивост на износване > 15 с т 3/5 0с т2 ЕМ 13813:2002

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

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: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере“№15 
тел,: +359 82 519 721, факе:+35982 845 344 
мгаад.тапзапЬд.сот



Т1ТАИ
ГАГНА Г.АЩГЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 023-09-СРК

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Варовиков Портландцимент СЕМ II/ В-1. 32,5 К

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

Варовиков Портланд цимент СЕМ II/ В -132,5 К-1950-СРК-023-09/07.08.2015 
Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана

спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„Златна Панега Цимент” -  АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка” №2 
тел.02/8820 152

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

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № СРК - Ш 1950 г., извършва 
определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на 
проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения 
контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения 
контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на 
продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните 
показатели.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана техническа 
спецификация

Обикновенни цименти (под класове), състав 
и композиция

СЕМ II

ЕМ 197-1:2011

Якост на натиск - ранна, Мра а 10
Якост на натиск - крайна, Мра 5 32.5
Начало на свързване, мин. *7 5
Обемопостоянство - разширение й 10
Съдържание на сулфати, % 5 3.5
Съдържание на хлориди, % 2 0.10

8. 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:
Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на 
Регламент ЕО 1907/2006



ИЗОМАКС
о с н о в а н а  1990 г.

Техническа карта „ЕЛАСТА"

И здание II /0 1 .2 0 1 4

ЕЛАСТА
Покривна хидроизолация със свойства надвишаващи всички стандарти! 

900% еластичност; температурен диапазон -40°С + 140°С; ускорено съхнене! 

1/1/ устойчива! Живот на хидроизолацията ~  над 15 години!

ЕЛАСТА® е еднокомпонентна, супер-еластична, полимер- 

битумна течна хидроизолация, несъдържаща разтворители, на 

база финодисперсна система от 5В5-модифиииран битум и 

патентования емулгатор „ И З О М А К С Е Л А С Т А ® единствената, 

течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на 

българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на 

Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и 

съоръжения". (ДВ бр. 89/2008г.)

•  Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид
• Нови плоски и наклонени покриви
• Ремонт на битумни керемиди 

Приложения .  Ламаринени покриви

• Външни фасадни фуги
• Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации

• Еластичност -  комбинацията от модифициран битум, със 

специални 5В5 каучуци, и милиони фини влакна гарантира 
получената хидроизолация да се деформира заедно с основата без 

напукване и разлепване, независимо от температурите и
Предимства атмосферните условия.

• Високо сцепление с всички видове основи -  над 1,25 Мра.
•  Ускорено съхнене -  4 часа.

• Лесен за полагане.

• Устойчив на 1!У-лъчи. Дълготрайност -  над 15 години!

•  Екологичен -  не съдържа органични разтворители.

ИЗО М АКС
Производство на течни хидроизолации /вотах..

София 1000, бул.'Витоша ' 67 
тел.: 02 / 981 22 65 
тел /факс: 02/ 981 29 65 
Е-таН: ю1о@1$отах.Ьд

Описание на 

продукта



1/130 МАКС
основана 1990 а.

Данни на продукта

Външен вид Течно-пластична маса с кафяво-черен цвят.

Опаковки Пластмасови кофи: Юкг и ЗОкг

СрОК на ГОДНОСТ ^  месеца от датата на производство, в неотворени, 
ненарушени, оригинални опаковки. Съхранение на сухо място 
при температури 5°С-г 35°С.

Технически показатели

Физични
свойства

• Водонепропускливост: клас \Л/2В /Е М 5820/
• Устойчивост на натиск : клас С2В /ЕШ 5815/
• Способност на премостване на пукнатини: клас СВ2 /Е1Ч15812/
• Стабилност при висока температура: издържа /Е1Ч15818/
• Огьваемост при ниски температури : издържа /ЕМ15813/

УСТОЙЧИВОСТ ИЗОЕЛАСТ е устойчив на атмосферни влияния и УУ-лъчи;

Не е устойчив на органични разтворители, киселини и основи.

Разходни норми
Подземни хидроизолации -4 ,0  кг/кв.м 

"Зелени покриви" - 5 кг/кв.м

Време за 
изчакване

Отворено време за работа: няма ограничения;

Скорост на съхнене: 2-4 часа при температура 23°С 

Работна температура: 5°С - 35°С

Скоростта на съхнене зависи пряко от околната 

температура, влажността на основата и въздуха. ___
г  г.----- -С / 1 Г  11'-' -с

Ш н з о м л к с
Производство на течни хидроизолации

ОРИГИНАЛ,

София 1000, бул. 'Витоша ' 67 
тел.: 02/ 981 22 65 
тел /факс: 02/ 981 29 65 
Е-таП: т1о@15отах.Ьд

Ф. Д. № 1 110/20053.. парт. №90577 
том. 1166. стр 26 
Ид. N° ДДС ВС131370237 
ЕИК 131370237



1/130 МА КС
основана 1990 з.

Техническа карта „ИЗО ЕЛАСТ" 

И здание IV  /  01 .2 01 4

ЕЛАСТ
Подземна хидроизолация с качества над всички стандарти! Носител на 2 награди! 

Абсолютно водонепроницаема! Огъваемост -5°С; Топлоустойчивост 130°С.

Ускорено съхнене!

Описание на 
продукта

И30ЕЛАСТ е еднокомпонентна еластична, дебелослойна течна 

хидроизолация на база 5В5 модифициран битум и специално 

разработения и патентован емулгатор „ИЗОМАКС". Не 

сьдръжа разтворители. "И30ЕЛАСТ" е носител на наградата 

"Най-добър строителен продукт за 2009 г" на конкурса на 

списание "1 към 1 в строителството", както и на наградата 

"Най-добра хидроизолация за 2009 г" на конкурса на портала 

"\л/\л/\н. СНуВиНд.Ьд ",

Приложения

За подземни хидроизолации на сгради и съоръжения - 
подложен бетон, фундаменти, носещи стени и други.
За "зелени"покриви - градини.
За прекъсване на капилярна влага /под зидарии/.
За покривни хидроизолации

Предимства

т

Гъвкавост -  комбинацията от модифициран, със специални 
5В5 кучуци, битум и милиони фини влакна гарантира 

получената хидроизолация да се деформира заедно с 

основата без напукване и разлепване, независимо от 

температурите и атмосферните условия.

Огромно сцепление с всички видове основи -  над 2,0 Мра. 

Ускорено съхнене -  2 до 4 часа.

Устойчив на иу-лъчи.
Лесен за полагане-само в две „ръце! , ..
г '■* ■ “ 11 ь 1Г1А Л АЕкологичен -  не съдържа органични разтворители.

I В Я Р Н О С  I

ИЗОМ АКС
Производство на течни хидроизолаиии

София 1000, бул. 'Витоша'1 67 
твл.: 02 / 981 22 65 
тел /ф акс 02/ 981 29 65 
Е-таН: 1п(о@№отах.Ьд

ф. Д. № 1110/2005г., парт. №90577 
том 1166, стр. 26 
Ид. № ДДС Вв131370237 
ЕИК 131370237
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5 Т К А  Ш М

керамични керемиди

т т о  к ^ Р и ^ с / г р Е

на ■Цългарця

Керамична
керемида ЕВРОПА С€

БДС ЕМ1304

Производител „Керам ична къща СТРАЛДЖА" ЕООД, 
8680 Стралджа, Индустриална зона

тел: 04761 5089; 5370 факс: 04761 5111;6135

данни

параметри

стандарт резултати
след

лабораторни
изследвания

водоне
пропускливост

категория 1
БДС ЕМ 539-1 

(<0,5см /см 2/ден) надвишава 
изискванията 
за категория 1категория 2

5ДС ЕМ 539-1 
{<0,85см^/см2/ден)

Разрушителен 
товар на огъване

БДС Е!М 538 
(< 120 М)

2500 N - 
надвишава 

изискванията

М разоуетойчи вост БДС ЕМ 539-2 надвишава
изискванията

Керамичните керемиди са направени от 100% натурален продукт, 
по  време на процеса печене лосветляват. Разлики в сянката на 
цвета може да се появи поради състава на материалите. За да се 
постигне еднаквост в цвета на керемидите трябва да бъдат взети и 
п о с т а в е н и  н а  п о к р и в а  о т  р а з л и ч н и  п а л е т и .  
М оля спазвайте инструкциите за правилен монтаж описани в 

валога от производителя.

5 Т К А 1 ^ А
С €  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната, Доротея Тенева, на длъжност -  Финансов 
Д иректор  на „Керамична къща СТРАЛДЖА" ЕООД, гр. Стралджа, 
Индустриална зона, декларирам  на собствена отговорност, че 
керемидите, произведени от„Керамична къща СТРАЛДЖ А'Е00Д са в 
съответствие с БДС ЕМ 1304, БДС ЕМ 1024, БДС ЕМ 538,
БДС ЕМ 539 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания 
и о ц е ня в а н е  на с ъ о те тс тв и е то  на с т р о и те л н и  п р о д у кт и  и 
съществените изисквания за безопасност и Протокол № 00-334 от 
08.02.2005 г. На Научноизследователски строителен институт «НИСИ» 
ЕООД, гр. София, Акредитирана от ИА- «БСА» Сертифи кат № 47-Л И /17/ 

■ с Разрешение за оценяване на съответствието на строителните 
; продукти № РОССП -  08/09.05-2003 г. На МРРБ -  и идентификационен 
: номер -  011 от Регистъра на Държавна агенция по метрология и 
| технически надзор,

Аксесоари за керемиди
- кап ак Аполония
- трмпътен връх 
• челен капак
- начален капак
- вентилационна

Натурална Червена Кафява

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, 
съгласно чл. 313 от Н К.

гр.Стралджа 
10.08.2011 г.

Черна



ПОКРИВНИ 
СИСТЕМИ

ГАРАНЦИОННА КАРТА №
(да се съхраняВа до кра« на гаранционния срок)

Д р у ж е с т в о  „Брамак Покривни с и с тем и "  ЕООД, със седалище и адрес на р еги стр ац и я  
гр .С илистра, Западна промишлена зона, Б у л с т а т : 8 2 8 0 5 0 2 8 7 , представлявано о т  
Кирил Дяков, декларира че поема за

Д о с т а в е н и т е  на д а т а  

Чрез фирма

С ф актур а  №  о т

б е то н о в и  покривни изделия, модел

За срока на гар а н ц и я та  б е зп л атн о  щ е  б ъ д ат заменени всички б е то н о в и  покривни  
изделия, п р о и зв о д ств о  на БРАМ АК, при условие, че не о т г о в а р я т  на с ъ о т в е т н и т е  
ка ч е ств е н и  п оказател и  съгласно норма ЕМ 4 9 0  на ЕС.
ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД БРАМАК ДАВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА 
СТУДОУСТОЙВОСТ.
За необходимите попрабки при подмяна на повредените о т  студ  бетонови изделия, 
м атериалът се доставя безплатно на строителния обект.

Р егистрирайте В аш ата покупка на адрес НКр://уууууу.Ьгатасасас1ет1а.сот/рокирка или 
на телефон 0700  119  2 0  (на цената на градски разговор) или и зп р а те те  талона по-долу 
на адрес: гр. Елин Пелин, п.к.31

30-години гаранция

ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНЦИОННА КАРТА №

Купувач (Име, Презиме, фамилия)
Оторизиран дилър (наименование на фирма) 
Клиентска карта  № /при наличие на та к а в а /
Модел керемида: 
Площ на покрива:

_ Ремонт

/ф Адрес на о б е к т а

(ЗС Адрес за кореспонденция

Ново с т р о и т е л с т в о

1  Телефон/ ф акс / ^
Р е ги с т р и р а й т е  В а ш а т а  гаранционна к а р т а  на б езп л атен  телеф он §1 
и з п р а т е т а  т о з и  тал о н  на адрес: гр. Елин Пелин 2 1 0 0 , п.к.31



ВП А М А С ПОКРИВНИ
СИСТЕМИ

- Съгласуване на срок за инспектиране на повредите о т  наши експерти, ка кто  и за отстраняване на 
потвърдените о т  нас ш ети.

- Покривната конструкция трябва да отговаря на общ ите с та ти ч н и  изисквания.
- С троеж ът на покрива и покриването му трябва да са извършени съгласно правилата за покриване с бетонови

изделия, ка кт о  и съгласно наш ите технически предписания
Повредата о т  с ту д  трябва доказуемо да се дължи на лош ото качество на материала. Затова всяка евентуална 
повреда поради с ту д  незабавно следва да бъде оповестена ка т о  се посочи вида й и д а т а т а  на доставка на 
бетоновите  изделия.
Подмененият материал не трябва да се използва за покривни цели. Извозването му до съ о тв е тн о т о  сметищ е 
е за см етка на клиента.

има несъ ответствие  между данните в д окум енти те  или опити  за подправяне на гаранционната карта  
не са спазени указанията за монтаж, посочени 6 ръководството за употреба, или
при ш е ти  и дефекти, причинени о т  небрежност, злоупотреба или несъобразена с предназначението на продукта 
употреба
При появили се повреди вследствие на неизползване на оригиналните аксесоари о т  покривката система. БРАМАК 
не поема гаранция н и т о  за бетоно ви те  изделия, н и то  за щ е т и т е  възникнали о т  те зи  повреди.
Счупване вследствие на нати ск о т  натрупан сняг не се счи та  за повреда о т  с ту д  и не е в рамките на 
гаранционните условия
Претенции за ш ети  на имущ ество, причинени вследствие лошо качество на материала, ко и то  превишават 
обичайно определените о т  законодателството, се изключват о т  гаранцията.
Повреди поради механично натоварване над определените норми, респективно промяна на повърхността поради 
метереологично обусловени влияния не се включват в гаранционните условия.
Незначителни отклонения в оцветяването не представляват недостик на качество и съ отв етно  не се включват 
в гаранционните условия

продавача да приведе с т о ка т а  в съ о тв е тстви е  с договора за продажба. В то зи  случай п отреби тел ят може да избира между извършването на ремонт на 
с т о ка т а  или замяната й с нова, освен ако то в а  е невъзможно или избраният о т  него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия 

(2). Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които  в 
сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, ка т о  се вземат предвид.

1 с то й н о с т т а  на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие ;
2 значим остта на несъ ответствие то ;
3 възможността да се предложи на потребителя друг начин нв обезщетяване, който  не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.(1). Когато потребителската сто ка  не съ о тв е тс т в а  на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съ о тв е тстви е  с договора за 
продажба.

(2). Привеждане на потребителската сто ка  в съ о тв е тстви е  с договора за продажба трябва да се извърши в рам ките на един месец, считано о т  
предявяването на рекламацията о т  потребителя

(3). След изтичането на срока по ал 2 потреби тел ят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване 
на цената на потребителската сто ка  съгласно чл. 114.

(4). Привеждането на потребителската сто ка  в съ о тв е тстви е  с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за 
експедиране на потребителската с то ка  или за материалите и труд. свързани с ремонта й. и не трябва да понася значителни неудобства.

(5). П отребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на н е съ отв етствие то  вреди
Чл. 114 (1). При несъ ответствие  на потребителската сто ка  с договора за продажба и кога то  п отреби тел ят не е удовлетворен о т  решаването на 
рекламацията по чл. 113. т о й  има право на избор между една о т  следните възможности:

1 разваляне на договора и възстановяване на заплатената о т  него сума.
2 намаляване на цената.
(2). П отребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на сто ка та , о га то  търговецът се 

съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока  с нова или да се поправи с т о ка т а  в рамките на един месец о т  
предявяване нз рекламацията о т  потребителя

(3). П отребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако н е съ о тв е тстви е то  не потребителската сто ка  с  договора е незначително. 
Чл. 115.{1). П отребителят може да упражни правото си по то зи  раздел в срок до две години, считано о т  доставянето на потребителската стока.

(2). Срокът по ал. 1 спира да тече  през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската сто ка  или за постигане на споразумение 
между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3). Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен о т  срока по ал.1

Гаранцията се признава само срещ у представяне  д о кум е н т  за покупка и гаранционна ка р т а , попълнена че тл и в о  и 
съдържаща и м е т о  на купувача, и м е т о  и п е ч а т а  на продавача, д а т а  на покупка.
З а ко н ни те  гаранционни условия са валидни само при спазване на о п исани те  условия 6 т а з и  ка р т а  
Тази гаранционна к а р т а  не може да бъде издадена о тно в о .

Брамак гаранция = Ваш ата сигурност 
Брамак Покривни систем и ЕООД

У п р а в и те л :
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Декларация за характеристиките на строителен продукт
N0 . в е .0021.01.16 С1А851С 06 

версия 6 
1 / 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН 
ПРОДУКТ

Долуподписаното, ДЕВОРЕКС ЕАД, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г, 
Булстат: 202826557, чрез управителя си Дариуш Шлензак, декларира на собствена отговорност, че 
продуктът:

Система за Покривно Отводняване "С1А551С 120" 
_______________________________ Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

произведен в Производствен Цех №1, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г, за
който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните български и 
европейски стандарти и технически норми:

БДС ЕМ 607:2005 

БДС ЕМ 12200-1:2003

БДС СЕ1Ч/Т5 12200-2:2003

БДС ЕМ 1462:2005 

ТД "С1А551С 120":2007

Висящи улуци и монтажни елементи от РУС-1). Определения, изисквания и 
методи за изпитване.

Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно 
външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид) (РУС-и). Част 1: 
Изисквания за тръби, свързващи части и системата.

Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно 
външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид). (Р\/С-11). Част 2: 
Ръководство за оценяване на съответствието.

Скоби за висящи олуци. Изисквания и изпитване

Техническо досие ДЕВОРЕКС -  Система СЬА551С 120 /  2007 г.

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти (Система 4). Декларацията се издава въз 
основа на протоколи за първоначално изпитване на типа (1ТТ) и характеристики на строителния 
продукт, приложени като Приложение № 1 към настоящата декларация и система за производствен 
контрол (ВКТ, АТ, 1Т) съгласно изискванията на Приложение №2 от Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Проектиране, респективно изпълнение с използването на инсталации на Системата за Покривно 
Отводняване "С1.А551С 120” да се извършва съгласно изискванията на БДС ЕМ 12056-3:2004 
"Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и 
оразмеряване", със стриктно спазване на указанията на "Ръководство за монтаж на система "С1А551С 
120" на Деворекс ЕАД, както и на всички други приложими строителни н о р м и  и нормативни 
документи.

П Г
Дариуш ШлеЦак 

Управител

Януари 2016 г.

В111.САША х

:у о я е х
< БЪЛГАРИЯ
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ОФИС БЪЛГАРИЯ
Обя Пловдив. 4169 с. Ьранипода» 
41КТНОСТ Чл>5рите 020 Г 
(Околовръсгно шосе Юг, гр ПайДО*)

т«я.'{+ЗЗД 32677 1»  
{+359} 32 677 205 

факс: {-359} 32677 305

ОФИС РУМЪНИЯ
012241 висшезИ, ПотшУа 
Опасат 5|г. пг 25-27



ЛАМАРИНА 
СТЕЕ1. ЙЛТЕ

Студсноогъмата и поцинкована 
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1000
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Приложение №1
към

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Първоначалното изпитването на типа (1ТТ) на:

Система за Покривно Отводняване "С1А551С 120" 
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

и оценка на съответствието на продуктите на приложимите норми е извършено от производителя от 
негов квалифициран персонал или лаборатории с необходимите оборудване и квалифициран 
персонал, съгласно изпитвателни протоколи. Декларираните показатели на характеристиките на 
строителния продукт са както следва:

Характеристики Показатели М етод на изпитване

1Лоо
*>*
г̂ 'оо

и
ш

5а>

Външен вид
Улуците не трябва да имат 
грапавини, дупки и други 
повърхностни дефекти

Визуално, без уееличителен уред

Съпротивление на удар 
при (0 ±2 °С)_______

Без видими счупвания или 
напуквания Прил. В, БДС ЕМ 607

Якост на опън и 
относително удължение 
при скъсване__________

>42 МРа

> 100%
БДС ЕN 150 6259-1, -2

Якост на опън при удар > 500 Ю /т БДС ЕМ 150 8256
Относително свиване при 
нагряване <3% БДС ЕМ 150 2505

Температура на 
размекване по Викат >75 С БДС ЕМ 727 

БДС ЕМ 150 306

Изкуствено стареене (за 
цялата система)

Цвят: Да не превишава степен 3 
по сивата скала
БДС ЕМ 20105-А02____________

Метод А от БДС ЕМ 150 4892-2, 
(Хепоп Тезг)

Якост на опън при удар 2 50% от стойността преди 
стареене_____________ Метод А от БДС ЕМ 150 8256

Водонепропускливост 
(за цялата система)

Не по-малко от 5 бр. цикли без 
течове и капки Прил. Р, БДС ЕМ 607

ГО
ооN

оо
гм
гм

ш
ис !
ш

Външен вид
Гладка чиста без шупли и други 
повърхностни дефекти, 
повърхност

БДС ЕМ 12200-1, т. 5 визуално

Размери Да са в зададените граници

5хтоно
О
Чо
03

БДС ЕМ 12200-1, т 6.1, т. 6.2.1; 
БДС ЕМ 150 3126____________

Устойчивост на удар при 
(0 ±2 °С)

> 25 бр. удари без счупване или 
напукване_________________

БДС ЕМ 12200-1, т. 7.1 
БДС ЕМ 744

Якост на опън при удар > 500 к ] /т БДС ЕМ 12200-1, т. 7.1 БДС Е N 8256
Я к о с т  на опън и 
относително удължение 
при скъсване

>42 МРа

> 100 %

БДС Е N 12200-1, т,_7Л _
БДС Е N 150 6259-Ц,?? Р {-| 0  Р 
БДС ЕМ 527-* “

Промяна на размери при 
нагряване_____________

№ П I '

< 3 %
БДС ЕМ 12200-1, т. &Л - 
БДС ЕМ 743

Температура на 
размекване по Викат > 75 С БДС ЕМ 727 

БДС ЕМ 150 306

Изкуствено стареене
Цвят: Да не превишава степен 3 
по сивата скала 
БДС ЕМ 20105-А02

Метод А от БДС , 
(Хепоп Те$1) / / &

ОФИС БЪЛГАРИЯ
О бл П ловдив. 410*3 с , Бр& нйпвде 
*м>'т>«хт КР 320 Г
Юколе*ръс?чс» шосе Юг, гр. Пловдив?

е-тае ет*о4Иеуотех.сот 
т«|. (+359* 32677105 

Й-359П2677 205 
факс: <*359|32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ
012241 Зцсцяе**:.
СЬ*}сзгн йг. пг 25-27 
е-тг& гогаагйа̂ еуогеххогп
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Характеристики Показатели Метод на изпитване
Гладки, чисти, без шупли,

Външен вид пукнатини и др. Визуално, без увеличител е н уред
*—1 ■ поеърхн.дефекти
о
о Да съответстват на формата и

гч Форма и размери размерите на улука, в частност Чрез сглобяване
чН водосточните тръби
2
ш
и
=5

5
Ю
ОXи

Устойчивост при 
нагряване

Без пукнатини по дебелината 
на шева и вдлъбнатини

БДС ЕМ 763 
(150±2°С} 
(15±2) т т

ш Температура на
> 75 °С БДС ЕМ 727

т 51_ размекване по Викат БДС ЕМ 150 306
о X

5 Изпитване за Не повече от 5 мм остатьчна БДС ЕМ 607
Ь
5 товароносимост деформация БДС ЕМ 1462, т. 6.2 Приложение В

ою
2ш

в
Изкуствено стареене

Цвят: Да не превишава степен 3 
по сивата скала 
БДС ЕМ 20105-А02

Метод А от БДС ЕМ 150 4892-2, 
(Хепоп Тез*)

и
с!ш

Механична устойчивост- 
остатьчна деформация < 3 т т БДС ЕМ 12200-1 

БДС ЕМ 12095

Водонепропускливост Без капки и течове БДС ЕМ 12200-1, т. 9 
БДС ЕМ 1053

ЮюмовръсгиОчмхеЮг, гр Пиав^в) фа*е1+359) 32677 306 я п г *  гашвП1а̂ <1е»огех-Со1т! т о Ь _ 734 725471



с к о и р С€
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№  ОРСТГООЗКАЮ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ОРСТЯ
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: 
к е р а м и ч н и  п л о ч к и  с водопоглъщ аемост  3 % <  Е ^ 6 % , ОРСТРООЗКА1С; п л о ч к и  п одови
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана специ
фикация; облицовки на вътрешни повърхности-под, включително стълбища
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя- 
КА1 Сгоир:
"Хан Аспарух"АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телеф он:+35984312577; Ф акс:+35984313613; Е-таП: 
/пГоФка/.Ьа
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефои:+35954830487; Факс:+35954832692; Е-таП- тГо&ка/.Ьа '
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния 
продукт: Система 3
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт: БДС ЕМ 14411:2013, Приложение 2А

ш  За °пР «еля*е м  ПЯ*™ * «а отесня мщаеша по система 3 и издаде РгаЛие СвЧвглйу СнвЛоОоп РС 02*. с и ю ж а ч  жмерлта

7. Декларирани експлоатационни показатели

С ъ щ е с т в е н и  х а р а к т е р и с т и к и 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 Х а р м о н и з и р а н а  т е х н и ч е с к а  
с п е ц и ф и к а ц и я

Р еакц ия на огън Клас А1п ЕН 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; Без изпитване
Отделяме на опасни вещества;
-  кадм ий
-  олово

< 0 .0 1 т д /д т 2
<0Л т д /сГ т 2

Е/4 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; ЕН 1 5 0  1 0 5 4 5 -1 5

Разруш аващ о натоварване
-  дебел и  наЪ 7.5т т
- дебелина < 7 ,5 т т

ъ ю о о и
> 6 0 0 М

ЕН 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; ЕН 1 3 0  1 0 5 4 5 -4

Дълготрайност за:
-  вътрешна употреба:
-  външна употреба: устойчивост ма 
зам разяване/разм разяване

И здържа
НРО ВИ 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; ЕН 1 5 0  1 0 5 4 5 -1 2

Термична устойчивост Издържа ЙУ 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; ЕН 1 5 0  1 0 5 4 5 -9
О сеза емост/  Тактилност МРО ЕН 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; СЕН ТЗ 1 5 2 0 9
Приплъзване В и ж  таблицата ЕН 1 4 4 1 1 :2 0 1 2 ; СЕН Г 5  1 6 1 6 5

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 7,

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя посочен в 
точка 4; Т

Подписано за и от името на производителя от: ду

Спас Шопов, Изпълнителен директор ал„«огт) . .1/,у \ 
. Исперих, 01 .07 .2013г. (клето и дата на издаване) \
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Чиполино

Верде Гватемала Ксиро Грийн Бречия Сардо

Верде Тропика

- , ' _ *1 -

Перла

Азул Лаго Левадия Бляк Фосил Пинк

В Я Р Н О  с 
ОРИГИНАЛ

Рейнфоресг Браун Рейнфоресг Грийн



Европейска Общност Декларация за 
Съответствие

Издадена в сьотвествие с Директивата за Строителни Продукти (ДСП)

ТА&КЕТТ Сй1 5.А. удостоверява в съгласие със Съвета на Директивите 89/106/ЕЕС от 21-ви Декември 1988 за 
строителните продукти, като и промяната в Съвета на Директивите 93/68/ЕЕС от 22 Юли 1993 и Регулацията 
(Европейска Общност) N0 1882/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 Септември 2003, че продукта 
посочен по-долу е съобразен с вида както е определено от по-горните Директиви и указано в съответстващия 
Ред посочен долу в атестационна система 3 на Приложение 2А.2 на ЕМ 14041:2004.

Т А КК Е ТТ  СР1- 5.А. 
2, О р й е г 5апд  1.-9779 1_еп(2те'|1ег

Ьйр: //\ллллл/.1а гкей-Яоогз.сот

Производствено предприятие: ТАККЕТТ СРЬ 5.А. 2, Ор с1ег 5апд 1-9779  ЬепЬууеЛег

Характеристика Стандарт Декларация на представяне Отчетен №

Реакция на огън
(важно свойство) ЕМ 13501-1

Вя-з1 залепен върху дериванти от 
дърво плоскост с плътност > 470 

к д /т 3
В(г51 залепен върху А2Я и А1Я 

основа 
с плътност > 1200 к д /т 3

ж
ж

Класифициран доклад: 
Мо. КА10-0154 
Нотифицирана 

изпитателна агенция 
№ 0679 
С5ТВ 

84 АV.̂  йиге5 
СЬатрз зиг М ате  

Р -77447 М ате  1а уаНее 
Ргапсе

Устойчивост на 
хлъзгане 

(важно свойств)
ЕМ 13893 Клас 03 N

Поведение на 
електричество 

(опция)
ЕМ 1815 Клас Антистатичност ш N

Толлопроводимост
(опция) ЕМ 12524 Толлопроводимост 1 Н N

Водопропускливост
(опция) ЕМ 13553 МРО

Описание на продукта на производителя: 

Приложение:

Приложим стандарт:

Поливинилова подова настилка -Т А К К Е Т Т  202  

Вътрешна подова настилка

подписване

а а и п  г* 1л г п I? С,
ЕМ 649 Гъвкави подови настилки -  0  р  : • > • - * ! 
Компактна хетерогенна винилова подова настилка -  
Спецификация

Име: }еап-5еЬазйеп Мот1ег
Длъжност: Уке Ргезюет Визюезз Сеп1те КезШеШ Не1егодепеоиз 0/ 12/2010

С €



с е
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ООР 13-0.-001

Ламиниран паркет съгласно ЕМ 13329:2009 с дебелина от 6 до 12 т т

Т. 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

Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития

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

За употреба като подова настилка в сгради (виж ЕМ 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

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

С1а8$еп Но1г КопЮгОтЬН, \Л/етег-уоп-$1етеп5-51га(1е 18-20, 0-56759 Ка1&ег$е$сЪ

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

не е приложимо

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 е обхванат от хармонизиран стандарт

Наименованието на упълномощения лабораторен тест. който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните 
доклади и отчети изчиспения (ако е приложимо).

ерй СЗтЬН, Огезйеп; КеллгИТег 0766

ногифициран орган

не е приложимо

сертификат за постоянството на експлоатационните

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

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Хармонизирана техническа спецификация

Реакция на огън ш
ЩЗПж

ЕИ 14041: 2004/АС:2006

Съдържание на пектахлорфенол Г р П
■ «'НД

ЕМ 14041: 2004/АС:2006

емисиите на формалдехид ЕМ 14041: 2004/АС:2006

Противоплъзгащи н а ЕМ 14041: 2004/АС:2006

Електротехника поведение (разсейване)
няма декларирани експлоатационни 

показатели
ЕМ 14041:2004/АС:2006

Електрически поведение (проводима) няма декларирани експлоатационни 
показатели

ЕМ 14041: 2004/АС:2006

Електротехника поведение (антистатичен) <2КУ ЕМ 14041: 2004/АС:2006

Коефициент на топлопровод [\Л//тК] >0,075 ЕМ 14041: 2004/АС:2006

водонепроницаемост няма декларирани експлоатационни 
показатели

ЕЦ 14041: 2004/АС:2006
" в о о и п Л  1

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни покззатди^^
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от: I________ *  * * ** * * 1 ■ ■ ■

Копаю Ал1е, Технически ръководител
{име. длъмогаст}

Ка15егзе5с*1, 2013-06-21
(нястоидзтзнаиадаване)
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ЕТ “АЛИАС-ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И УСЛУГИ-ЦВЕТЕЛИНА БОГДАНОВА”
7000 Русе. ул. Кнюио&Зг 39, тел. 082/820 992.ОЗМ 0887 835 127, гош! ада5.15С;.уа}юо сок

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №02/2012

Съобразно предписанията на ЕС Директива(и), е този документ долуспоменатият производител 
декларира на собствена отговорност, че продуктът, описан по-долу:

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Профиле ВОКС Командитно дружество с ограничена отговорност 
АДРЕС: ул. Гдинска 143, 62-004 Червонак, Полша
Наименование на продукта: : 1ми и Мадпит (Изи и Магнум)
ПВЦ подов перваз, изолация, със средна устойчивост на удар, който не разпространява 
пламък, даващ възможност за поставяне в него на нисковолтажни електрически проводници. 
Приложение: подове изработени от дървесина и материали на базата на дървесина, 
ламинирани подове и/или покрития от мокет, ПВЦ обшивки и плочки.
Търговска марка: 1221 и Мадпит
Тип: СТ5 241
Параметри: 5° ч- 60 °С; 1Р20

съответства с разпоредбите на следните директиви на Европейския съюз (включително всички 
приложими изменения):

Директива за Нисък Волтаж 2006/95/ЕС
и следните стандарти и/или технически спецификации:

РГЧ-ЕМ 50085-2-1:2008 РМ-ЕМ 50085-1:2010
За оценка на съответствието е използвана: система 4
Последните две цифри от годината, в която е поставена маркировката СЕ върху продукта: 

12
(при декларирано съответствие с разпоредбите на Директива за Нисък Волтаж 2006/95/ЕС)

Подпис:
Анна Боровска, Мениджър Качествен Контрол

Име и длъжност на подписания, упълномощен да представлява производителя

Червонак, 01.06.2012
Място и дата на издаване

Подписаната Цветелина Богомилова Богданова удостоверявам верността на извършения от ием превод от англ*й«и на български език нз 
приложения документ Преводът ре състои от 1 стр

Преводач

ЕТ *АЬ1АЗ - ТКАКЗЬАТЮИЗ АМО ЗЕКУЮ ЕЗ СЕКТКЕ - ТЗУЕТЕЬША В' 
7000 й я е . 39. Кпуц[е*ка Зиее1. <е1 *359 82/826 992, СЗМ 0387 835 127, евш1: а1иаи».й>'*Ьоо



ДЕКОРАТРИВНА ПЛОЧА - ПЧЕЛНА ПИТА

Рв5н«>и (с*) 26/13
Дебели а  {о>) <5
Тегло зв брой (ет) 2.5
Броманетьо 35
Броивгшет 336

ВЯРНО С I 
ОРИГИНАЛА



Ш М е д а с М т
Мегахин АД, Русе, бул. Липмик 123 ; тел, 082 817 721, ?ах : 082 817 725  

Техническо описание

Практика
Сребърен Феролит

Определение
Сребърният феролит се употребява за боядисване на метални повърхности 
/цистерни, резервоари и други подобни/, които са изложени на атмосферни 
влияния.

Класификация
• Продукт на база органични разтворители
• Свързващо вещество -  алкидна смола
• За екстериорна и интериорна употреба
• Цветова гама: сребрист

Състав
алкидна смола в органичен разтворител, алуминиева паста и добавки.

Показатели

№ Показатели Норми 1\ 1етоди
На продукта

1. Външен вид след разбъркване хомогенна,лесно 
подвижна маса

визуално

2. Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0,5)°С, 
в 5, не по-малко от

20 БДС 10775-80

3. Съдържание на нелетливи вещества, (125±2)°С 
/1 Ь, в %, не по-малко от

45 БДС ЕИ 150 
3251-98

На покритието
4. Съхливост при (23±2)°С до степен 4,в Ь, не 

повече от
24 БДС 8663-80

5. Цвят Сребрист визуално
6. Външен вид Полугланцов,

равен
визуално

7. Устойчивост на филма на дестилирана вода 
при 23°С, в Ь ,не по малко от

24, допуска се 
матиране

БДС 150 
2812/1-96

8. Покривност, в § / т \  не повече от 40 БДС 14475-78, 
метод 3

Начин на употреба: Преди употреба да се разбърква много добре. Боядисваните 
повърхностите се почистват от прах, ръжда и се обезмасляват. Препоръчва се

I
Т05 № 15 /  Октомври, 2012 г.
Практика Сребърен феролит В Я Р Н О С

0 В М Ш Ш 1 А



Ш е д а с Ш т
Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел, 082 817 721, Тах : 082  817 725

грундиране с 13екога1ог Грунд за метал или Хрег1 Антикорозиен грунд ПФ -  07 
Бързосъхнещ .
Нанася се с четка или шприц- пистолет. Инструментите се измиват с разредител 
АМВ или МРТ веднага след края на работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се 
разрежда с разредител АМВ или МРТ

Разход: 100- 120ш 1/т:
Съхнене: до 24 Ь при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от 
преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца.

Срок на съхранение -24  месеца от датата на производство

Нето -  650 т1 е , 16 к§. +0,5%

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 ТС 15 -2003
• Дата на производство
• Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория 

Производствен контрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно 180 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.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/и) е 500 §/1

Т95 № 15 /  Октомври, 2012 г.
Практика Сребърен феролит

ОРИ
. г Н О  с 
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Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, Гах : 082 817 725

Техническо описание

Практика
Блажна боя

Определение

Боята е предназначена за защита и декорация на предмети от дърво и метал. Може 
да се използва за боядисване на врати, прозорци, огради, дограма, метални 
елементи и други. Полученото покритие е устойчиво на триене и миене с 
почистващи препарати.

Класификация
• Продукт на база органични разтворители
• Свързващо вещество -  алкиден лак
• За екстериорна и интериорна употреба
• Цветова гама: 7цвята по каталог на фирмата 
Може да се произведе и в цвят по предоставена мостра

Състав
Алкиден лак, органичен разтворител, пигменти, пълнители, добавки .

Показатели

№ П оказатели Норми М етоди
На боята

1. Външен вид Хомогенна
маса

визуално

2. Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0.5)°С, в 5, не по- 
малко от

100 БДС
10775-80

3. Финост на смилане, в |дт ,не повече от 20 БДС
6138-82

На покритието
4. Съхливост при (23±2)°С до степен 4, в Ь, не 

повече от
24 БДС 8663-80

5. Цвят По еталон БДС 2314
82

6. Покривност, в §/т2, не повече от 200 БДС 14475
78, т.З

Н ачин на употреба:
Да се разбърка преди употреба. Боядисваните повърхности предварително се' 
почистват от прах, масла и други замърсявания. Препоръчва се грундиране с 
подходящ грунд. Нанасянето на боята става с четка, валяк или бояджийски —̂  . ' **

1
ГО5 № 6 4 / октомври, 2012 г.
Практика Блажна боя
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Декларация за експлоатационни псмантеп* 
Съгласно Регламент (ЕС) N0 30И2011 (СРК( 
Идентификационен № 002 Т СРЯ -2 0 1 5 -0 1  -07

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  

№ 002 Т СРР -2013-01 -07

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Бетонни плочи за настилки тип с размери 300/300/50 т т

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

Бетонни плочи за настилки тип с размери 300/300/50 т т

Клиент: ДУНАВ АД

3. Предвидена употреба употреби на строителният продукт в сьответствие с приложимата хармонизирана 
спецификация,както е предвидено от производителя.

Бетонни плочи за настилки предназначени за настилки на пътища,пешеходни зони и зони с 
движение на моторни превозни средства,настилки в помещения за обеществен транспорт и 

настилки за покриви,които отговарят на изискванията на БДС ЕМ 1339:2005/АС:2006

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

„Лео -  Бетонови изделия” ЕООД -  Бургас
Производствена база -  гр.Бургас,Северна

Промишлена зона,офис тел.056/880 635,ч\ллл1У.1ео-Ьд.сот

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

Не е приложимо (виж 4)

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

Система 4

7. Нотифициран орган (N8): В случай на декларация за експлоатационни показатели отн 
обхванат от хармонизиран стандарт
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Изпитвателна строителна лаборатория при „Лео -  Бетонови изделия" ЕООД -  Бургас и Строителна 
лаборатория към „Водно стопанство Бургас” АД извършиха първоначално изпитване на типа на 

продукта по система 4 и издадоха протоколи от изпитване

8. Нотифициран орган (ЕТА);В случай на декларация за експлоатационни оказатели относно строителен продукт, 
за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо {виж 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени
характеристики

Експлоатационни показатели Хармонизирана
техническа

спецификация

Реакции ма огън Клас А1
Отделяне на азбост н е  се  използва азбест или материали.съдърлсащи 

азбест
Якост на огъване Клас по якост на огъване- Клас 2 М аркировка Т -  

4 МРа
Устойчивост ка 
подхлъзнало.* плъзгане

задоволително
€N1338:2003

Топлопроводност № 0
Дълготрайност задоволително
Работни размери е допустими  
отклонения Клас 2 М аркировка Р

I

Разлики между измерванията на 
диагоналите Клас 3 Маркировка 1.

Абсорбция на вода Клас 2 Маркировка В
Устойчивост на замразяване- 
разразява не със соли Клас 3 ■ М аркировка 0

Устойчивост на изтриване Клас 4 - Маркировка 1

10. Декларация
Експлоатационните показатели на продукта по точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели а точка 9
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4

Подписано за и от името на производителя от:

Дата: 13.08.2015г
гр.Бургас

Управител:.........

/Иван Димитров/

О
; &Вв



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№117-143Т

Адрес на производствената база;София,България, кв."Орландовци, ул. .Нешо Бончев" №26,
Тел:(359 2) 8138013, факс:(359 2) 8138014.0фис:Тел:(359 2) 8138056, факс:{359 2) 8138038 

Е-таН:1П?о@отеда-Ьд.сот, «мяу.отеда-Ьд.сот 
Долуподписаният, инж.Пламен Йорданов -  началник цех в „ОМЕГА” ООД, декларирам, че 
продуктите:
Стоманени ел-заварени студеноФормирани тръби с кръгло напречно сечение, за които се отнася 
тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за 
производствен контрол по БДС ЕМ 130 9001:2008 и БДС ЕН 10246-1:2001 и са в съответствие със следния 
стандарт:БДС ЕИ 10255:2007. Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС нз Съвета на 
Европейската общност, изменена с Директива 93/68/ЕЕС, въведена с част втора на НСИСОССП със 
система за оценяване на съответствието ,4 ' /  Приложение №3 /.Декларацията се издава въз основа на 
ПРОТОКОЛ №112-1, издаден от .ОМЕГА" ООД.Техническите параметри на закупените продукти са 
посочени а приложения към декларацията Сертификат за качество с №117-143Т, издаден на 25 07.2011г. 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Продуктите се транспортират с транспортни средства с общо предназначение /автомобили и вагон и/.Те се 
съхраняват в закрити складови помещения без ограничения на температурата.При транспортиране са 
възможни деформации.При неправилно съхранение е възможна корозия.Да се съхраняват в суха и 
химически неагресивна среда. При използване за външни строителни конструкции е препоръчително 
боядисване с устойчиви на атмосферно влияние бои.
2.Указание за проектиране:
Проектирането на конструкции от електрозаварени профили да се извършва от лицензирани проектанти, 
съгласно нормативните изисквания.
Прилагането на продуктите във всеки строеж да се извършва по предварително разработено и утвърдено 
по съответния законов ред проектно решение.
Свързването на профилите в скелетна конструкция да се извършва само с помощта на специални 
скрепителни елементи, предвидени в техническите спецификации.Изчисляването на скелетната 
конструкция от стоманени профили да се извършва с нормативни натоварвания на концентриран или 
равномерно разпределен товар, съгласно техническо одобрение.
3.Безопасност на труда и опазване на околната среда:
Стоманените продукти не съдържат вредни за здравето вещества, не замърсяват околната среда и не са 
токсични.При използването на стоманените армировъчни продукти да се спазват нормативните изисквания 
на за здравословни и безопасни условия на труд при извършване товаро-разтоварни, строителни и 
монтажни работи.



IIБУЛГАРКОНТРОЛА" АДьск.
1 3 5 3

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, 
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИфИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

С а / и  © ^ п е ^ у
Централен офис: 1505 София, буп. 'Сигпняково" №23
Тел.: 02/ 985 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
Е-таН: за1ев@Ьи1дагкотго!а.Ьд, Св<(@ьи1даг1<огйго1а Ьд

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
14 -  НСИСОССП - 2192

В съответствие е Част трета о г Наредбата чл съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителни продукти (обп.и ДВ бр 106/2006 г.) с установено, че строителният продукт

са предназначени за изграждане на сградпи мрежи за топла и студена вода за питейно - битово 
водоснабдявано, с работно налягане и размери съгласно Приложение N 0 I към настоящия сертификат

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от 
производителя на текущо изпитване па пробни образци но предписан план за изпигване. 

Дирекция "Оценяване на съответствието” при Булгарконтрола АД е извършила първоначалио 
изпитване на гина и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява 

постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение па сертификацията па
строителните продукти и изискванията па

са приложени и изпълнени и че продуктът съотве

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ 
(РР-К , РР-КСТ- цвяг млечно сив)

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
\УАУШ ЕКОРЕА5Т1К з.г.о. 

1ШОЕС 848, 277 13 КОЗТЕЬЕС ЬАВЕМ, С2ЕСН КПРУВ1ЛС

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
\УАУ^ ЕКОРЕА8Т1К з.г.о. 

ГС.1ЮЕС 848, 277 13 КОЗТЕЬЕС ИАО ЬАВЕМ, С2ЕСН КБРШ1ЛС

Б Д С  1 8 0  15874-2 :2013

21.03.2015 1. 
град София

и остава валиден, докато изискванията па тех!
и условията на производството или пронзво

Този сертификат отменя сертификат 14-Н

ЬУЛГАРКОНТРОЯА АД - София с идапифнкаи 

Разрешение Лг.РОС'1'11-14/24. (Л .201



Към сертификат за съответствие № 14
Приложение № 1 

НСИСОСС11 - 2192

Вид на изделието Външен диаметър
I )  /  1Ш11

РN / Ьаг

ТРЪБА за студена вода 2 0 - 1 2 5 РМ 10
ТРЪБА за топла и студена вода 1 6 -  125 РМ 16
ТРЪБА за гоила вода 1 6 -  125 РМ 20
ТРЪБА с АГ, СЛОЙ-5ТАВ1 за топла вода 1 6 -  125 РN 20
ТРЪБА НА КА Н  ГАЛ 1 6 -  20 РИ 10/ 16/20
ТРЪБА 5ТАВ1 на каигал 16 РМ 20
ТРЪБА “ЕУО" за топла и студена вода. ЯЗ.2 16 РМ 20
ТРЪБА “К \Ю ” за топла и студена вода. 5‘1 2 0 -  125 РМ 20

21.03.2015 I. 
град София

БУЛГАРКОНТРОЛА ЛД -  София с идентификационен иамер 14 от регистъра 

Разрешение ЖРОССТМ4/24. 01.2008 г., нададено от МРРБ

РС-СРП-Т-З.ЧО!

Директор на

на МРРБ

стр. 2/2



Са:

" БУЛ ГАР КО Н Т РОДА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, 
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Централен офис: 1000 София, ул Т1арче(к;ч' (^42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс; 02/’ 588 2354, Денонощен тел.: 0В85 400 400
Е-та!!; 5а1е$@Ьи1да?коп!го1а.Ь§. сегЦа>Ьи1дажоп4г$а.Ьд

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
14- НСИСОССП- 2039

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ФАСОННИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ
(РР-К цвят млечно сив)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно -битово 
водоснабдяване, с асортимент и размери съгласно Приложение N0 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
Ш /ИЧ ЕКОР1_А$Т1К5.!\о.

Р1ЮЕС 848, 277 13 КОЗТЕ1.ЕС МАО ЬАВЕМ, С2ЕСН К ЕР1Ш С

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
ЕКОР[_А$Т1Кз.г.о.

К1ЮЕС 848,277 13 КОЗТЕ1ЕС М О  1.АВЕМ, С2ЕСН КЕР1Ж1С

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от 
производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция 

“Оценяване на съответствието” при Булгарконтропа АД е извършила ггьрвоначално изпитване на типа и 
първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор),

оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и
изискванията на

БДС ЕМ 180 1 5874-3:2013
са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

ОРИГИК,
Този сертификат отменя сертификат 14-НСИСОССП-973 от 24.10., 

и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнели 
и условията на производството или производствения контрол

Директо]

БУЛГАРКОНТРОПА АД-София с идентификационен номер 14от
Разрешение №,РОССП-14/24,01.2008 г., издадено от МРРБ

ч\мл*.Ьи1дагкоп!го1а.Ьд
стр, 1/2



Приложение № 1 
Към сертификат за съответствие № 14 -  НСИСОССП * 2039

АСОРТИМЕНТ РАЗМЕРИ О/шт АСОРТИМЕНТ РАЗМЕРИ О/шт
КОЛЯНО 90° 16-125 ОТКЛОНЕНИЕ с вътр. мет. Резба 63-90
КОЛЯНО 90° вътрешно/вьншно 20-32 ОТКЛОНЕНИЕ с външна мет. Резба 63-90
КОЛЯНО 45° 16-110 ТРОЙНИК с изпускател 20-32
КОЛЯНО 45° вътрешно/външно 16-25 Изпускател 20-32
Тройник 16-125 КРАН кеклов 20-63
ТРОЙ Н ИК редуктивен 01 20-63 0216-50 КРАН СФЕРИЧЕН - пластмасов 16-63
Четирилътник 20-40 СЕКРЕТЕН кран -  прав 20-25
Муфа 16-125 КРАН кеклов -  лукс 20-25
Редуетквна муфа 01 25-32 0220-25 СЕКРЕТЕН кран -  сферичен 20-25
РЕДУКЦИЯ външно/вътрешно 03 20-125 01 16

125
КРАН кеклов с изпразнител Десен 40-63 

Ляв 40 - 63
Капа 16-110 ХОЛЕНДРОВА връзка 20-40
ТАПА вътрешна (ТАПА за УКБ) 20 ХОЛЕНДРОВА връзка пластик -  

метал
20

Тръба с гънка 16-40 ХОЛЕНДРОВА връзка с вътрешна 
резба

20-32

КОМПЕНСАТОР 16-40 ХОЛЕНДРОВА връзка с външна 
резба

20-32

ПРЕХОД с външна метална резба 
'(ЮК"

16-90 ВТУЛКА зафланец 40-125

ПРЕХОД с вътрешна метална 
резба ЧЕК1

16-63 ПРЕХОД с външна пластмасова 
резба *йС"

20-63

ПРЕХОД с вътрешна метална 
резба 'дСК* с кръст

20 ХОЛЕНДЪР 20-32

ПРЕХОД с холендрова гайка 16-32 (РМО) МУФА с холендровз гайка 16-32 (РМО 20-25)
ПРЕХОД за стена от гипскартон 20
КОЛЯНО 90с с външна метална 
резба

16-32 КОЛЯНО 90® с холендрова гайка 20

КОЛЯНО 90° с вътрешна метална 
резба

16-32 ТРОЙНИК с холендрова гайка 20-32

КОЛЯНО 90° за стена с вътрешна 
метална резба

16-25 ЕЛЕКТРОМУФА 20-110

КОЛЯНО 90° за стена с метална 
резба външно/вътрешно

20 ДЪГА 90= 20

КОЛЯНО 90° за стена от 
гипсокартон

10 ТРОИНИК 20-40

ТРОЙНИК с метална резба вътр. 
за стена

20-25 ФИЛТЪР 20-32

УНИВЕРСАЛЕН настенен комплект 20-25(за
гипсокартон-20)

ВЪЗВРАТНА КЛАПА 20-32

ТРОЙНИК с вътр. метална резба 20-32 РЕМОНТЕН ЩИФТ .12
ТРОЙНИК с външна метална резба 20-25 ТАПА пластмасова с уплътнител 

къса г
ОТКЛОНЕНИЕ 63-110 ТАПА пластмасова с уплътнител 

дълга _~-г~ т к ш  .

09.01.2014 Г, 

град София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -  София с идентификационен номер 14 от регистъра на 
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

ФОС/СРО-10-5/01 стр. 2/2
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ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№  СР -  ЕГII 1 4 3 0 4  -  0 1 /2 0 1 2

Долуподписаният: „Химически продукти" ООД 
Адрес и седалище гр. Ямбол 8600, ул. „С окол" 7-Б 
Лице за контакт: Иван Иванов ■

Декларирам на своя отговорност, че продуктът

Марка: 1201.Р1.ЕХ („ИЗОЛФЛЕКС")
Вид: Листова топлоизолация от еластомерна пяна
Производител: „Химически продукти" ООД

за които се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за производствен контрол, съгл. В05 ЕМ 150 
9001:2008 и е в съответствие със следния стандарт: „Топлоизолационни продукти за 
сградни и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (ЕЕР), 
произведени в заводски условия. Изисквания"

В05ЕМ 14304: 2009

и съответствието е оценено съгласно изискванията на Европейската директива за 
строителните продукти 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС N3 325 
от 06.12.2006 г. Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално 
изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-302-2/20.04.2012 г„ Протокол от изпитване № 
248/20.04.2012, Протокол за клас на горимост № 230005701-3/25.10.2006 издадени от: 
"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД разрешение № СР0 
05-ИВ 1950/17.09.2007 г„ и Ма1епа1ргиГипв$ат1 Мог<1Ье1П'\Л/е$!?а1еп.
Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта на 03.09.2012

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

- Гр. Ямбол

§
гшшлшшшушшцшшшлпшшг^шлппштштллллпдшишлшшдлллплпшццииЕ
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РОПМА УГГА ЗУ1САЙ1А 5А

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

съгласно НАРЕДБА N0 РД-02-20*1/05.02.2015 г.

N0 002/01.03.2015 г.

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:

Съгласно приложената спецификация

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:

БДС ЕМ 200:2008

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

Механично настройващи се двуръкохваткови месингови смесители батерии, предназначени за 
изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена 

вода, с номинално налягане РИ 10 Ьаг, допустима температура до 90*С

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

г н о м е  КАМ6У1 ха м та ку  \а/аке  со, н о

О тдапе 1пс1и5Тгу Агеа, УиЬиап СоипТгу, 2Не]1ап§ Ргоу1псе, С№па

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

ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ АД, бул. Шести септември 222А, 4000 Пловдив, България

6.Наименование на лице за оценяване на съотвествието с националните изисквания (когато е 
приложимо):

„Булгарконтрола"АД- Сертификат за съответствие N0 14-НСИСОССП-1177/08.08.2013

I 0РЙГИ.НЛ



7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика Показател
Метод на изпитване/ 

определяне
Херметичност на смесителя при статмчно 

водно налягане преди спирателния орган и 
на спирателния орган при затворена 

позиция
Без течове и 

пропускане на вода

БДС ЕМ 200:2008

Херметичност на смесителя при статично 
водно налягане след спирателния орган при 

отворена позиция
Без течове и 

пропускане на вода
БДС ЕМ 200:2008

Механична устойчивост на смесителя при 
статично налягане след спирателния орган 

при отворена позиция

Без повреди и 
деформации на 

смесителя
БДС ЕN 200:2008

Хидравличност (дебит) при вода с 
температура Т=16,2*С, ляв спирателен кран 15,881/гтнп БДС ЕМ 200:2008

Хидравличност (дебит) при вода с 
температура Т=1б,2'С, десен спирателен 

кран 15,611/гшп
БДС ЕМ 200:2008

Хидравличност (дебит) при вода с 
температура Т=23,0*С, ляв спирателен кран 16,121 /т т

БДС ЕМ 200:2008

Хидравличност (дебит) при вода с 
температура Т=23,0*С, десен спирателен 

кран 15,84 1/тш
БДС ЕМ 200:2008

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките , ка кто  са определени е 
националните изисквания съгласно т .2  за предвидената употреба, посочена в т.З .

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени ка то  клас и класове или 
ка то  описание на всяка съ ответстващ а характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното  позоваване на м етдоа за 
изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели съответствайки на 
декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на от 
на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5:

ВЯРНО
о р ш -п -;.

•рворността



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

Марио Пеня Тренев



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

съгласно НАРЕДБА N0 РД-02-20-1/05.02.2015 г.

N0 002/01.03.2015 г.

Серия Описание Арт. N0
\ЛСЕМ2А Стоящ смесител за умивалник 5201С

Стоящ смесител за умивалник с три отвора 5201-2
Стоящ смесител за биде 5202
Стенен смесител за вана/душ 5203
Стоящ смесител за кухня 5205
Стенен смесител за умивалник 5206

51ЕМА Стенен смесител за вана/душ 7003
Стоящ смесител за кухня 7005
Стенен смесител за умивалник 7006
Стенен смесител за умивалник 7006-1
Стенен смесител за умивалник 7006-2

МЕ5^А Стенен смесител за вана/душ 70030
Стоящ смесител за кухня 70050
Стенен смесител за умивалник 70060
Стенен смесител за умивалник 7006-Ю
Стенен смесител за умивалник 7006-20



П АЙ Л  И Н А У С Т Р И А А  Б Ъ Л ГА Р И Я  ° ° Л гр Самоков гооа ул. Софийско иисе №9

ЬЛГ. ВаЗЗВЬЯ? *%■**_[> Одсогп. е-ггаГ оГГсеОрНзу .сот 
тел. 0722 66 306. факс. 0722 66 308

Декларация за характеристиките на строителен продукт 
№ ПИБ 003

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Свързващи части от поливинилхлорид (РУС -  II) за канализация с диаметър от 50 до 200мм

2. Национални изисквания и техническа спецификация приложими за строителния продукт. БДС ЕN 
1401-1:2009

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт е съответствие с националните 
изисквания, както е предвидено от производителя:
Свързващи части, тръби нз базата на тръбопроводни системи от непластифициран 
поливинилхлорид (Р\/С-11) с плътни стени, предназначени за безнапорни подземни отводнителни и 
канализационни системи

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

Завод „Пайп Индустриал България".
Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Софийско шосе " № 9 
ЕИК:131385417

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания
5.1. Не е приложимо оценяване на съответствието.
5.2. Приложими изпитания и сертификати:
- Протокол от Изпитване №1-373/08.10.2012г. -  Изпитвателна Лаборатория Лзбконсулт Плюс ООД
- Сертификат № ВС1206340150 9001:2008 Вигеаи УЕР1ТА5

6.Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика Показател Метод за изпитване/ 
изч исле ние/определя не

Външен вид

Гладка, чиста, без вдлъбнатини, мехури, видими 
замърсявания, шупли и др. дефекти външна и 

вътрешна повърхности 
БДС ЕМ 1401-1:2009; т.5.1 БДС ЕN 1401-1:2009

Цвят Оцветени в маса -  оранжево-кафяв или сив 
БДС ЕN 1401-1:2009, т.5.2

Размери
(геометрични

характеристики)

Гладък край,мм 
Муфирзн край, мм 

БДС ЕN 1401-1:2009, т.6.3, табл. 3,4,5,6
БДС ЕИ 150 3126:2005
1 О Р П Г Г  "  : |-

Температура на 
размекване по \/1саг 

(У5Т>

>77 °С
БДС ЕМ 1401-1:2009,т.8.1, табл.13

БДС ЕМ 727:2005



П А Й Л  И Н А У С Т Р И А Д  Б Ъ Л ГА Р И Я  ° ° Л ф. Самоков 2аоа V* Сафмско иххе №9

е/к ваззвъ-я? «лмцзнздгат. е-ггвг огтсейй» Одсот 
■тел. 0 7 2 7 6 6  зоь«равс. 0732  6 6 з е »

Устойчивост/якост 
на удар

Да няма повреди 
БДС ЕМ 1401-1:2009,т.7.2,табл. 11

БДС ЕМ 12061:2003

Ефекти при 
нагряване

Дълбочината на пукнатините, разслояването или 
шуплите не трябва да надвишават 

50% от дебелината на стената 
БДС ЕN 1401-1:2009, т8.2, табл.13

БДС ЕМ 150 580:2005

7. Характеристиките на строителния продукт, посочени з т.1 имат показатели, съответстващи на 
декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на 
производителя съгласно т.4.

Подписано от името на производителя:

Гр. Самоков 

14.04.2016г.



ТгапзюНоп а д е п с у
Превод от немски език

Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2, 0-64283 Дармщат 

Сертифииираща служба

Призната от Хесенското Министерство на икономиката, транспорта и развитието на 
провинцията Служба за изпитване, контрол и сертифициране съгласно § 28 от 

________________Хесенския правилник за строителни работи_________________

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Рег.№ К  083/06

Съгласно § 27, ал. I от Хесенския правилник за строителни работи, с настоящето 
потвърждаваме, че строителният продукт:

фитинги от непластифициран поливинилхлорид (РУС -  II) със съединителна муфа 
за канали и канализационни тръбопроводи

на завода- производител: Пещан д.о.о.
1300 Каплара 189 
34301 Буковик - Сърбия

според резултатите от вътрешнозаводския производствен контрол и тези от 
извършения външен контрол на утвърдената надзорна контролна служба 

Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат 
Графенщрасе 2,
0-64283 Дармщат

съответства на разпоредбите на техническите правила, публикувани в списъка с 
регламенти за строителството А, Част 1, издание 2005/1 точка 12.1.17 по ОШ ЕМ 1401
1: 1998-12 във връзка с 0 1 !\ 19534-3: 2000-07.

I ова дава право на производителя да обозначава строителния продукт със знака за 
съответствие (знак 0 ) съг ласно Наредбата за знака на съответствие.

Дармщат, 06.12.2006

подпис/ нечетлив 
дипл. инж. А. Бокенхаймер 

Завеждащ Сертифициращата служба

Кръгъл печат/ нечетлив

Графенщраее 2, 0-64283 Дармщат - п. к 11 14 52, 0-64229 Дармщат тел.: (06151) 16 2741,



ТАНУШЕВ ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Долуподписаният: инж. Владимир Тануш ев

- управител на ''ТАН УШ ЕВ” ООД,

ул. “Константин Иречек” № 22 гр.София, Р.България,

тел.: +3592/8291482; факс: +3592/ 9202012; ууууууЛапоиаНеу.Ьа

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Аксесоари за баня, Подови сифони, Линейни сифони, Изделия за 
интериорно и екстериорно обзавеждане,

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на внедрена и поддържана от 
производителя:

Система за Управление на Качеството

съгласно изискванията на стандарта:

ЕN 180 9001:2008

и са в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 
от 06.12.2006г., както и с характеристиките, декларирани от производителя във фирмените 
технически спецификации:

ФТС-01/2008Г. -  ‘ПОДОВИ СИФОНИ’ 
ФТС-02/2008Г.- ‘АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ’ 
ФТС-03/2014г. -  ‘ЛИНЕЙНИ СИФОНИ’

Проверени с изпитвания - протокол:

№ 0056-01-0056/2008.06.27 
№ 0057-01-0057/2008.06.27 
№ 0014-01-0014/2014.12.09 
№ 0015-01-0015/2015.01.22

издаден от кцс при НИСИ (Научноизследователски строителен
бул.”Никола Петков" № 36 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

институт)
еШ р ш з  с

ОтцКАЛА |

1

офия,

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

г. УПРАВИТЕЛ:
гр. София

/ инж.Вл. Тануш ев/



ВАЛИДНОСТТА НА 
СЕРТИФИКАТА Е 
ОБУСЛОВЕНА ОТ 
ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА ГОДИШНА 
НАДЗОРНА ВИЗИТА

ем ООСС 17Щ; Я11 АосяДЦВоя стийс л* 5М»1 »1?

СЕРТИФИКАТ
С 6 Я Т 1 Ш

Удостоверява, че организация

ТАНУШЕВ ООД
Адрес на регистрация: България, 1606 София, район Кросно Село, 

ул. „Константин Иречек” 22 и Местоположение: България, 1303 София, ул. „Одрин" 4
е документирала, внедрила и поддържа

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

в съответствие с изискванията на

150 9001: 2008 / БДС ЕИ 150 9001$ 2008
за деиностите:

Производство на ш ейни сифони, аксесоари за баня от масивен полиран 
месинг (ИОХ), подови сифони, ш и я  за интериорно и екстериорно обзавеждане.

Сертиф икат № : 8748 С
Първо издание: 21.02.2012 
текущото сертификаци»: 22.02.2015 
Дата на валидност: 21

Сертификационната организация запазва правото
че при контролните одити ое установи, че организации

СЕКТ1Ч0 5А - СЕКИНСАТЮН ВООУ 
У01В 1903 Роюсе, 27-29 Оеогде Епеаеи Ясее!, ВцсНагеЯ 1



РОКА БЪЛГАРИЯ АД КелЛ - 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОоРЛо. 14688

1. У никален идентификационен код на типа продукт:

Съгласно Приложение 1 към настоящата декларация

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

Умивалници от санитария керамика

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимия хармонизиран 
стандарт, както е предвидено от производителя:

За лична хигиена (ЛХ)

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

Рока България АД 
Ул. Мадарски конник У* 48, Каспичан, 9930, България 
Интернет сайт: »>уц.Ьа.госа.сош / ^улулу.&уапч.Ье

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

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в Европейския Регламент за строителните продукти (ЕЦ) 305/2011, 
Приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт:

Определяне на типа продукт и производствен контрол от производителя

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

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени характеристики

ЬК -  Статично натоварване
СА - Почистваемост
ОР -  Ниво /клас/ на преливност
РА -  Дълготрайност/издръжливост/

Експлоатационни 
показатели на 

умивалници от 
санитарна керамика

Минава
Минава
Минава
Минава

Хармонизиран стандарт

ЕМ 14688:2007

Декларираните експлоатационни показатели на продукта са в съответствие с ук 
съществените характеристики на продукта, както са показани в Приложение 1.

Рз§е 1 5



РОКА БЪЛГАРИЯ А Д Кеу. 1-2014

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

Подписано за и от името на производителя от:

Христина Георгиева,
Мениджър управление на качеството и екология 
04/2014

Ра§е 2 0 5̂

ВЯРНО ( 
ОРИ ГИ НА.



РОКА БЪЛГАРИЯ А Д Кел.1 - 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Арт. № Серия Тип продукт Обозначихелен 
код

Съществени
характеристики

81082! СаНГогта Умивалник 55 см ЕN 14688-СЬ 25 С А - Ь К - БА
810822 СаНГогта Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - ЬК. - ОА
810823 СаНГогта Умивалник 85 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - РА
810824 СаНГогта Умивалник 110 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810090 НарруВа(Ь Умивалник 40 см ЕК 14688-СЬ 20 СА - Ь К - РА
810091 НарруВаА Умивалник 50 см ЕК 14688-СЬ 20 СА - Ь К - РА
810092 НарруВа(Ь Умивалник 54 см ЕN 14688-СЬ 25 С А - Ь К - РА
810093 НарруВа(Ь Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 С А - Ь К - БА
810094 НарруВаЛ Умивалник 50 см ЕN 14688-СЬ 25 С А - Ь К - РА
810096 НарруВаЛ Умивалник 55 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810202 Тегта NоVа Умивалник 55 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810203 Тегта Коуа Умивалник 60 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810390 Nео Умивалник 50 см ЕN 14688-СЬ 25 С А - Ь К - РА
810391 Кео Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 С А - Ь К - ОА
810392 Кео Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 С А - Ь К - ОА
810393 Кео Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 С А - Ь К - О А
810394 Nео Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810530 Наррунтап Умивалник 50 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
810535 Есо Умивалник 60 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810536 В-УЪего Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810537 Нарру5тагг Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810538 НарруЗтаП Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810539 НарруЗтай Умивалник 45 см ЕК 14688-СЬ 20 СА - Ь К - ОА
810570 Упга Кесча Умивалник 40 см ЕК 14688-СЬ 20 СА - Ь К - ОА

810571 Угта Кес(а Умивалник 50 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА

810572 У т  Кес(а Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА

810573 У1уа Кес1а Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА

810644 Р1атепсо Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
810651 Р1атепсо Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
811562 Ьапка Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
811563 Ьапка Умивалник 75 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
811565 Ьтеа Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
811566 Ьтеа Умивалник 65 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
811568 Ьтеа Умивалник 80 см ЕИ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
811640 Р!атепсо Умивалник 50 см ЕК 14688-СЬ 25 СА -1 К - ПА
811642 Пашепсо Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - 1-К -Е>А
812091 НарруВагЬ Умивалник 55 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812092 НарруВа1Ь Умивалник 60 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ВА
812222 Рою Умивалник 56 см ЕК 14688-СЬ 25 СА - ЬК - В А у ^

НО С
1/1НАЛ
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812224 Агеа Умивалник 55 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812225 Агеа Умивалник 60 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - РА
812226 Агеа Умивалник 80 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812227 Агеа Умивалник 100 см ЕN 14688-СЬ 25 С А - Ь К - ОА
812241 Оеоте(гу Умивалник 48 см ЕХ 14688-СЬ 25 С А - Ь К - БА
812242 Оеотесгу Умивалник 46 см ЕХ 14688-0 , 25 СА - Ь К - РА
812244 Сеоте1гу Умивалник 46 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812245 (геоте[гу Умивалник 80 см, 

ляв
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
812246 С еотечу Умивалник 80 см, 

десен
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
812247 ОеотеСгу Умивалник 80 см 

ляв, кърподьржач
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
812248 Оеоте[гу Умивалник 80 см 

десен, кърподьржач
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
812567 Тегта N6X1 Умивалник 55 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812568 Тегша Иех! Умивалник 60 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812569 Тегта Хехс Умивалник 80 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
812572 № о Умивалник за 

вграждане 56 см
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
813091 НарруВагЬ Умивалник

асиметричен 58 см, ляв
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К- БА
813092 НарруВаШ У мивалник 

асиметричен 58 см, 
десен

ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - БА
813250 Мпа Умивалник 45 см ЕХ 14688-СЬ 20 СА - Ь К - БА
813252 Мпа Умивалник 55 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К- БА
813253 Мпа Умивалник 60 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
813390 N60 Умивалник 50 см ЕХ 14688-СЬ 25 С А - Ь К - О А
813651 N60 Умивалник ъглов 55 

см
ЕХ 14688-СЬ 25

СА - Ь К - ОА
813714 В-Ргее Умивалник 64 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - О А
814271 Ьуга Умивалник 55 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К- БА
814272 Ьуга Умивалник 60 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
814560 ЕггцЦа Умивалник 45 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
814560 ЕтШа Умивалник 55 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
814560 ЕгшПа Умивалник 60 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - ОА
814711 Умивалник 57 см ЕХ 14688-СЬ 20 СА - ЬК - ОА
814712 Р1и$ Умивалник 85 см ЕХ 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
814715 Р1и5 Умивалник 67 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь К - БА
814716 Р1ил Умивалник 75 см ЕХ 14688-СЬ 25 С А ^ - К - Б А
814717 Р1и<; Умивалник 105 см ЕN 14688-СЬ 25 <Щ- 1Д  - БА
814721 С1акмса Умивалник 56 см ЕN 14688-СЬ 25 " С А - Ь Я - Б А
814750 Умивалник 49 см ЕN 14688-СЬ 20 С А - Ь К - р ^ г
814762 Умивалник 60 см ЕN 14688-СЬ 25 СА - Ь

Ра§е 4 5
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814771 Тегша Умивалник 56 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - Ь Я - ОА
814774 Тегша Умивалник 64 см ЕN 14688-СЕ 25 СА - ЕК - ОА
815394 Кео Умивалник 40 см ЕК 14688-СЕ 20 СА - Е Я - ОА
815560 1лпеа Умивалник 45 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - ЕЯ - ОА
815534 1-а га Умивалник 40 см, 

десен
ЕК 14688-СЕ 00

СА - Е Я - ОА
815535 Ьага Умивалник 40 см, 

ляв
ЕК 14688-СЕ 00

СА - Е Я - ОА
815394 Кео Умивалник 40 см ЕК 14688-СЕ 20 СА - Е Я - ОА
815720 С1ав$1са Умивалник 40 см ЕК 14688-СЕ 20 С А - Е Я - ОА
817563 Опеа Умивалник 50 см ЕК 14688-СЕ 25 С А - Е Я - ОА
817564 Упеа Умивалник 60 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - Е Я - ОА
816091 НарруВа(Ь Умивалник 36 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - Е Я - ОА
816092 НарруВасН Умивалник 45 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - ЕК - ОА
816093 НарруВа1Ь Умивалник 50 см ЕК 14688-СЕ 25 СА - ЕК - ОА
816372 Умивалник 40 см ЕК 14688-СЬ 20 СА - ЕК - ОА
816372 Умивалник 40 см ЕК 14688-СЕ 20 С А - Е К - О А
816383 С1а$$1са Умивалник 45 см ЕК 14688-СЕ 20 СА - ЕК - ОА
816391 С1а&81са Умивалник 38 см ЕК 14688-СЕ 20 СА - ЕК - ОА

817ТНШ000001 ТЪаПа Умивалник под плот 
55 см

ЕК 14688-СЕ 25
СА - ЕК - ОА

813<ЗА5200100!
СиЬе Умивалник за мебел 45 

см
ЕК 14688-СЕ 25 СА - Е К - ОА

813ОА32001001
СиЬе Умивалник за мебел 55 

см
ЕК 14688-СЕ 25 СА - ЕК - ОА

813<ЗА32001001
СиЬе Умивалник за мебел 65 

см
ЕК 14688-СЕ 25 СА - Ь К - ОА

Подписано за и от името на производителя от:

Христина Г еоргиева,
Мениджър управление на кичестт 
04/2014

ВЯРНО с 
ОРИГИНАЛАОТО и  е ко л о ги я
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РОКЛ БЪЛГАРИЯ АД Кеу.5 /2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОоР N0. 997

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Съгласно Приложение 1 към настояща!а декларация

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

Сте>.нн и стоя ши тоалетни чииин и чино&юковс

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е 
предвидено от производителя:

За .знчна хигиена (ЛХ)

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

Рока България АД 
Ул. Мадарски конник „Уа 48, Каспичан, 9930, Кългарня 

Интернет сайт; итгц.Ье.госа.сот / «"Ут.Гйуап^.Ьй

Когато с приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, 
посочени в Член 12, параграф 2:

Не е приложимо

Система шш системи за оценяване и проверка па постоянството на експлоатационните показатели на строителния ггродукт, 
както са изложени в Европейския Регламент за строителните продукти (Ш ) 305/2011, Приложение V:

Система 4

В случаи на деклзрация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: 
Определяме иа типа продукт н производствен контрол от производителя

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

Не е приложимо

9. Декларираш експлоатационни показатели:

6.

Съществени характеристики Експлоя га цнон ни 
показатели иа стенните и 
стояши тоалетни чинни и 

моноблоковс

Хармонизиран стандарт

СК -  1 ]ромивен обем Минава

ЕМ 997:2012

ВР -  Предотвратяване на обратно 
оттичане

Минава

СА - Почистваемост Митева
ЬЯ -  Статично натоварване Минава

-Ушгьшспост* Минала
УК Дълготрайност на клапана* Минава
ОА -  Дълготрайност/издръжливост/ Минава

*Не се отнася за самостоятелни тоалети чинии СМ (стоящи нли стенни)

Раге 1 оГ 6
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Декларираните експлоатационни цока «п ели  на п р о е к т а  са в съответствнс с обозначите.! мня коз н със съществените 
характеристики  на продукта , както  са нпкаганн я Приложение I .

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

Подписано за и от името на производителя от:

Ра^е 2 о1'6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

А ц т и к у .т о я  л Иш н* про.тпа Тил продукт
Оетггтстаащо М и н .

Обем
820.116 Ш1*А 1 ОКО ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СЛ-ЬК-РА 4/31
820319 К1Ь\ ^ ™ с ЕК997-СЕ1-6А-6С СР-ВР-СА-ЬК СА 6/31
820570 У1УА КЕСТА и /ж : ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-1.В-\У1.-УЯ-ОА 6/31
820611 01.УМР №\УС ЕИ 997-СЕ2 СГ-ВР-СА*1.К-тИ/Н-ОА 6/31
820640 РЕАМЕКСО Ч'\УС Ш  9 9 7 -0 1-6А-6С СР-ВР-СА-ЬЕ-иА 6/31
820650 СЕА551СА Е $Ж  5ше!е 826650 ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СЛ-ЕЯЛУЬ-УК-ОА

6/31
820650 СЕА8К1СА Р8»С8шв1е 828218 Е № 9 7 ^ и

сг-вр-сл-иг^АЪ-УК-ПА
6/31

820659 С1Л551СА Р5Ч/С 51вд!е 826650 ЕХ 997-0. !-6А-6С СР-ВР-СА-1.К-ОА 6/31
820659 СЕА81ЯСА Р 8Ж  Ятаю 828248 ЕК 997-Си-6А-6С СР-ВР-СА-ЕВ-ОА 6/31
821016 РОШ ! 'Ж ' 828013 ЕК 997-СЬ1-6-УК11 СГ-ВР-СА-Ш-ОА 6/31
821016 ю ш Р5\УС 82*396 ЕК 997-01-6-УКП СР ВР-СА-ЕК-ОА 6/31
821017 РОШ Р5ЖГ 828013 ем 997-си-бл/яи СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/31
821017 РОШ Р5Ж 828396 ЕХ 997-0.1-6-УКП СР-ВР-СА-Ш-ОА 6/31
821092 ТЕКМЛ УАКЮ Р5ШС 5ша!е ЕК 9974X2 СР-ВР-СА-ЕК-»Ь-УК-ОЛ 6/31
821156 КОМАК Яше!е ЕИ 997-0,1-6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/31
821157 КОМАК Р$ШС $те(е ЕК997-С1.1-6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ЙА 6/31
821217 у а о а Р5»С 5шв1е ЕК 997-01 -6А-6С СР-ВР-СЛ-1.К-ОА 6/31
821306 РШТО РКЖ' Хша1е ЕИ 997-01-6А-6С СР-ВР-СА-1.К-ПА 6/3!
821350 «лто ЕИ 997-си СР-ВР-СА-ЬКЛУЬУЯ-ОА 6/31
821370 глко \У\УС ЕК 997-0,2 СР-ВР-СА-ЕЯ-У/Е-УЯ-ВА 6/31
821373 9ШС ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СЛЕКЛУ^УК-ОА 6/31
821374 ПМО СШ Ю АЬ \У\ЛС ЕК 997-СИ-6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ПА 6/31
821399 мю Р5\УС 5тв1е ЕК 997-СЬ1-6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/31
821520 ЕШОРА тя /С ЕИ 9 9 7 -0 1-6А-6С СР-ВРСА-ЬК-ОЛ 6/31
821526 ЕШОРА \™ с ЕК 997-01-6А-6С СР-ВР-СЛ-ЕК-ОА 6/31
821532 В-ЕВЕЯО Р5\УС $тя1е ЕК997-01-7А СР-ВР-СА-ЕК-ОА 71
821533 В-Е1ИЕКО Р5\*>С $1Пб1е ЕК 997-0.1-?А СР-ВРСА-ЬК-ОА 71
821537 ЕСОЮМ1СА1. Р5\УС 5тв1с ЕК 997-01-6А-6С СР-ВР-СА 1.К-НА 6/31
821538 СИ. 53 Р5№С Втйс ЕХ 9 9 7 -0 1-6А-6С СР-ВР-СА-1 .Я-БА 6/31
821576 Р5\УС5тй1е ЕК 997-СЬ! -6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/31
821577 У1УЛ КЕСТА Р&\УС 5шк1е ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 4.5/31
821578 У1УА КЕСТА Р5Ч/С8т|>1е ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 45/31
821616 РШТО РБАУСйпйе ЕК 997-СЕ1-6А-6С СГ-ВР-СА-ЕК.-ВА 6/31
822206 ТЕВМА Р5№С 828202/3 ЕК 997-С!Л-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31
822206 ТЕВМА Р5\УС 828205/6 ЕК 997-С1Л-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/3!
822227 РОШСОМРАСТО Р 5Ж «28225 ЕХ997-01-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!
822376 Е11К01ЛКЕ Р§\УС 5те1е ЕХ997-С1.1-6А-6С СР-ВР-СА-ЕЯ-ОА 6/31
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823728 С1А551СА
СММ Р5ШС

ЕМ 997-ОМ А СР-ВР-СА-ЬК-ОА 41

823016 РОШ СОМРАСТО Р5\УС 828225 ЕМ 997-0.2 СР-ВР-СА-ЕК-Ч/Е-УК-ОА 4.5/31

823080 ТЕЯМА КОУА Е5\УС 826200/3 ЕК 997-0.1 -6-УШ1 СР-ВР-СА-ЬК-ОА 6/31

823089 т е к м а  КОУА Р8\УС 826200/3 ЕК 997-01-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

823106 ЕШОЕ1КБ Р5\УС5тк1е ЕК 997-01-6А-6С СР-ВР-СА-ЕК-РА 6/31

823107 Е Ш О Ш Е РЯЧ/С ХтВк ЕК 9 9 7 -0 1-6А-6С СР-ВР-СА-1К-0А 6/31

823109 С1А551СА РЯШС Хтрю ЕК 9 9 7 -0 !-6А-6С СР-ВР-СА-1.К-0А 6/31

82322! о л ко га Р5\УС 5т?1е ПК 997-СЬ1-6А-6С СР-БР-САТ-К-ОА 6/31

823264 ИЕО Ч/Ч/С ЕК 997-СЕ1-6А-6С СР-ВР-СА-1А-0А 6/31

823526 ШНОРА Р8%'С 5те1е ЕК 997-01-6А-6С СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

823570 МЕО ЕК 997-0,2 СР-ВР-СА-ЕК-ШЕ-УК-РА 6/31

823779 ТИК МА Р51А’С 828202/3 ЕК 997-02 СТ - В Р-СА Т  К.-\УЬ-УК- ОА 6/31

823779 ТНВМА Р5\УС • 828205/6 ЕК 997-02 СР-ВР-СА-ЕК-Ч/Е-УК-ПА 6/31

824230 М1КА ООМРАСТ К8У/С 827232/3 ЕК 997-01-5-УКМ СТ-ВР-СА-Ш-РА 4 5/31

824259 МЖА Р5\УС 827231 ЕК 997-01-6-УКМ СР-ВР-САТ-К-ОА 6/31

824259 МША Р5Ч/С 827250/5 ЕК 9970,1 -6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824259 М1КА Р5Л'С 828256 ЕК 9 9 7 -0 !-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА Ш \

824266 ИЕО Р5ШС 828396 ЕК997-СЕ1-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 601

824266 N^1 Р5Ж 829240 ЕК 997-01-6-УЯН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824267 N110 Р8ШС 828396 ЕК 997-01-6-УК.Н СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824267 N00 Р5\УС 829240 ЕК997-01-6-УКИ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824268 РОШ Р51Л'С 8280№ ЕК 997-01-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824268 РОШ Р5\УС 828265/8 ЕК 997-01-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!

824269 РОШ Р5ШС 8280К2 ЕК997-01-6-УКН СР-ВР-СА-1.К-0А 6/3!

824269 РОШ Р8ШС 828265/8 ЕК 9 9 7 -0 !-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!

«24276 е у к а РЗ^С 828272/5 ЕК 997-01-6-УКЦ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

8243% N1.0 РОТС 828240 ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЕК.-^ Ь-УК-ОА 6/31

824396 КЕО РЗЛУС 828266 ЕК 997-С1-2 СР-ВР-СА-ЕК-\УЕ-УК-ОА 6/31

824396 КЕО Р$\УС 828392/3 ЕК 997-02 СР-ВР-СА-1 КЛУЕ-УК-ПА 6/31

824396 ИТО Р5У.’С 82*396 ЕК 997-02 СР-ВР-СА-ЕК-\УЕ-УК-ОЛ 6/31

824396 № 0 Р5ШС 828414 ЕИ 997-С1-2 СР-ВР-СА-Ш-^Т-УК-1М 6/31

824397 КЕО Р5\УС 828240 ЕК 9 9 7 -0 !-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824397 N00 ЬЗУ/С 828266 ЕК 997-01-6-УКМ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824397 ИЕО РЗ^С 828392/3 ЕК 997-С1,!-6-УКМ СР-ВР-СА-1 АгОА 6/31

824397 КЕО РЗ\УС 828396 ЕК 997-С1.1-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824470 ОК1ЕКТА1 ЗчшЖтв рап 61

824567 УЕ8Т Р5«С 828561 ЕК997-01-6-УКМ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

824571 ИЕО Р5\УС 826572 ЕК 9 9 7 -0 1-6-УКП СР-ИР-СА-ЕК-ОА 6/31

824572 УТУА КЬ.СГА Р5ШС 828572/3 ЕК 9970,2 СР-ВР-СА-ЕК-\УЕ-]/К-ОА) 4.5/3

824572 У1УА КЕСТА Р5^С 82*574/5 ЕК 997-02 ср-вр-с а -ь к - ^ - увЛ А 4.5/3

824572 УГУА КЕСТА РЗ^С 82*576/7 ЕК 997-СЕ2
Г* I

СР-ВР-САЛА-У/ЬУК-бА 4.5/31

824574 N1» Р5№С 826572 ЕК 997-01-6-УКН СР-ВР-СА-1Л-ОА 6/31

Раве 4 оГ 6
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824575 Р1АМЕМСО Р5\УС 826653 ЕК 997-С12 СР-ВР-СА-ЕК-М.-УК-ОА 6/31

824576 Р1АМЕКС0 РХУ/С 826622 ЕК 997-012 СР-ВР-САХК-Ш-УК-БЛ 6/3!

824576 РЕАМР.КОО Р8Ч/С 826653 ЕК 997-С 1.2 СР-ВРСА-ЕК-«Т,УК-Г)А 6/31

824576 РЬАМ^СО Р5№С 826652 ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЕКЛУЬУК-ОА 6/31
824576 РЦШЕ1ЧСО Р51УС 828413/4 ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-1Л-№Е-УК-ОА 6/31

824576 РЕАМЕЖЮ Ю ТС 828263/4 ЕМ 997-Си ср-вр-с а -е к -ш е -у к -оа 6/31
824646 01_УМР ГЗУ/С 826652/3 ЕК 997-С1-2 СР-ВР-ОА-ЦК-У/Е-УК-ПА 6/31

834647 ОЬУМР Р8\УС 826622 ЕК 997-СЕ2 СГ-ВРСА-и4ЛУЕ-УК-ОА 6/31

824647 ОЬУМР РКЩС 828263/4 ЕК Ч97-СЕ2 СР-ВР-СА-ЕКЛУЕ-УК-ИА 6/31

824656 Р1АМЕКСО Р?ТЛ'С 826622 ЕК 997-С12 сг-вр-с а -ш -ш ь -у к -оа 6/31

824716 В-РКЕЕ ГХ№'С 828717 ЕК 997-СЬ1 -6-УКИ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!

824717 В-РКЕЕ Р5У/С 828717 ЕК 997-СИ-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-1)А 6/31

8250% НАРРУВАТН ге и с 828092 ЕК 997-СИ-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!
825096 НАРРУВАТН РЯ1АС: 828093 ЕК 997-СИ -6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31
825096 НАРРУВАТН Р5\УС 8280% ЕИ 997-СЕ1-6-УКП СР-ВР-САХД-ОА 6/31

825206 ТЕКМА РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!

825398 т ю РАСК ЕК 997-Си СР-ВР-САХК-и/Е-УК-ОА 6/31

825399 ке о РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

825576 Р1АМЕМСО РАСК ЕИ 997-СЕ2 СР-ВРСАХКЛУЕ-УЯ-ОА 6/31

825577 Р1АМЕ\СО РАСК ЕК 997-С12 СР-ВР-САХК-ШЕ-УК-ОА 6/31

825579 СОМВО! РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УК11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

825578 СОМВО! РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-1ДЛУЕ-УК-1М 6/3!

860090 НАРРУВАТН РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/3!
860091 НАРРУВАТН РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УКЯ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860092 НАРРУВАТН РАСК ЕК 997-0X1-6-УКИ СР-ВРСАХК-ОЛ 6/31

860093 НАРРУВАТН РАСК ЕЯ 997-СИ-6-УКН СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860095 НАРРУВА1Н РАСК ЕК 997-С1.1-6ЛТ4П СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860096 НАРРУВАТН РАСК ЕК 997-СИ -6-\/К11 СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860097 НАРРУВЛ1Н РАСК ЕК 997-С1.1-6-УКИ СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860098 НАРРУВАТН РАСК ЕК 997-СЕ1-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

860230 М1КА СОМРАСТ РАСК ЕК 997-СЬ2 СР- ВР-САХК-У/Е-УК-ОА 4.5/31
860231 МТКА СОМРАСТ РАСК ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЕК-^Е-УК-ЙА 45/31
860560 САМО РАСК 828240 ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-С АХКЛУ I.-'УК-ОА 6/31

860561 САКТО РАСК ЕК 997-СИ-6-\1Щ СР-ВР-СА-ЕК-ОЛ 601

860570 КЕО РАСК ЕК997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЕКЛУЕ-УК-ОА 6/31

860576 1,12,А РАСК ЕК 997-0X1-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/31

861094 НАРРУ5МАКТ РАСК ЕК 997-0-2 С1'-ВР-СА-!.К-'Л,1.-УК-Г)А 4,5/3

861095 НАРРУ5МАКТ РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-САХК-Ш.-УК-ОА 4.5/3

8610% НАРРУ5МАКТ РАСК ЕК 997-СЕ2 СР-ВРСАХКЛУЕ-УК-ОА 4.5/3

861243 НОК12 РАСК ЕК 997-Си СР-ВР-СА-ЕК-ЛУЕ-УК-ЕИГ 6/31

861305 СОМВО 5 РАСК т  997-01.2
]

СР-ВР-СА ЕКШ .-^К-ЦА 6/31
861306 СОМВО РАСК ЕК 997-СЬ1-6-УКП СР-ВР-СА-ЕК-ОА 6/311
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861321 СОМВО 3 РАСК ЕМ 997-С1Л-6А-6С СР-ВР-СА-ЬК-ОА 6/31
861590 ИЕО1-СО РАСК ЬN 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЬК-т.-УК- ПА 6/3!
861397 ИЕО РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЬК-\УЬ-УК-Г)А 6/3!

86139* № 0 РАСК ЕN 997-С12 СР-ВР-СА-ШЛУЬ-УК-ОА 6/31
861399 N1:0 ЕСО РАСК ЕК' 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЬКЛУЬ-УК Г)А 6/31
861402 РЬАМЕКСО РАСК ЕК 997-С12 СГ-ВР-СА-ЬК-Ч/Ь-УК-ИА 6/31
861403 МШ РАСК ЕК 997-СЕ2 С К-ВР-СА -1 ,КЛУ Ь- УК-ОА 6/31
861404 МЕО РАСК ЕК997-СЬ2 СГ-ВР-СА-ЬК-«/Ь-УК-1)Л 6/31
861405 ^ 0 РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЬКЛУЬ-УК-ОА 6/31
861406 N60 РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-ЬКЛУЬУК-ОА 6/31
861407 РАСК ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЬКЛУЬ-У К-ПА 6/31
861408 N80 РАСК ЕК 997-СЬ2 СР-ВР-СА-Ьа-Ж-УК-ЦА 6/31

861409 МЕО РАСК ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЬК-\У1 -УК-ОЛ 6/31
861570 РЬАМЕМСО РАСК ЕК 997-СЕ2 СР-ВР-СА-ЬКЛУЬ-УК-ОА 6/31
342394 У1СТОК1А Г5ЛУС 841392 ЕК 997-СЬ! -6-УКН СР-ВР-СА-ЬК-ПА 6/31
342395 У1СТОК1А Р5\УС 841392 ЕК 997-СЬ! -6-УК11 СР-ВР-СА-1.К-ПЛ 6/31
342640 МЕХО Р5\УС 841640 ЕК 997-СЬ!-6-УКД СР-ВР-СА-ЬК-ОА 6/31
346640 N0X0 УЛУС ЕК 997-СЬ!-6А-6С СР-ВР-СА-ЬК-ИА 6/31

821016Ц00ЬРР!
ГЮКЛ ВЬОСК 
ХОР ОТТИЧАНЕ РАСК 827242 ЕК 997-СЬ!-6-V» 11 СР-ВР-СА-ЬК-БА 6/31

8210171 ;001РР1

1ХЗКА ВЬОСК 
ВЕРТИКАЛНО 
оттич РАСК 827242 ЕК 997-СЬ! -6-УКЛ СР-ВР-СА-ЬК-ОА 6/31

Подписано за и от името на производителя от:

Кв1 сння Г. Бекярова - Алексиева

Радс 6 оГ 6



К-ПЕХ 8Т
- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
- КЛИМАТИЗАЦИЯ
- х л а д и л н и  с и с т е м и

- п р о м и ш л е н и  п р о ц е с и

ВЯ Р НОс

и 2: 7000 
о т  1988/7 
без НСРС - без 
формалдехид-Сс1 
Под наблюдение Клас



К-ПЕХ ЗТ

К-ПЕХ 5Т отговаря на всички различни изисквания в сферата на обществените и промишлени хладилни, климатични, санитарни и 
отоплителни системи, изолация за резервоари, фитинги, водни канали и всички приложения, за които се изисква изолация без да забравяме 
връзката цена и качество.

Тръби:дължина 2 т  5Т/5К предварително изрязани

тръби: дълж ина2ш

Дебелина

9-13-19 т т

диаметър

0(112 с!о 114 тш

Рула: 1000 т т  широчина Рула: 1500 т т  широчина

СТАНДАРТНИ ЗАЛЕПЯЩИ СЕ С 
МРЕЖА С ТАНДАРТНИ ЗАЛЕПЯЩИ СЕ С 

МРЕЖА
Дебелина шш Дебелина шш Дебелина тгп Дебелина тш

6 6 6 6
10 10 10 10
13 13 13 13
16 16 16 16
19 19 19 19
25 25 25 25
32 32 32 32
40 40 40 40
50 50 50 50
60

Листове: 2 т  х 1 т  за всички размери дебелини
*МЕТ= гет^огстд тевК

Покритие:
-АШ/АИШ
-СОЮК/СОШШ

ЛИСТОВЕ И РУЛА С ИЛИ БЕЗ 
ЗАЛЕПВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Температурен обхват -200 °С шах +105 °С'  *

•20 *С = 0,034
Температурна проводимост >. Щ т-К ) ЕИ 12667 Р Н  52612) - ЕМ 150 8497 52613) 0°С = 0,036*

+20 °С = 0,038

Температурна проводимост и  Щ т-К ) НО ЕМ 12667 (01К 52612) - ЕМ 150 8497 (011452613) +40 °С = 0,040 Щ т-К )

Проблеми с корозията 1988/7*; р(-1 пеивд д  Р  ц  р  р

Промокаемост и ЕМ 12086 (ОМ 52615) а 7000 0  Р м  г ?а . 1 (I)*- В1 Й1МЧШ(вГ-I » |  и м .

85 476 РаП 6 1989 СЮ(ЦК)
* Под контрола на независим институт "* За приложение при температура по-ниска от -5СРС, моля свържете се с нашия технически отдел.
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"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, 
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Централен офис 10® София, ул. “Парчевич* М»42
Тел.: 02/ 989 407$, Факс: 02/ 986 2354. Денонощен тел.: 0889400 4®
Е-тай Бд1еч1.5>Ьи1дагкоп4го1й Ьд: сеп@Ь4^агкоо1го1а.Ьд

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
14 - НСИСОССП-1015

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ( НОРЕ 100)
са предназначени за изграждане на извънсградни напорни тръбопроводни системи и сградни отклонения 

за питейно -битово водоснабдяване с работно налягане и размери 
посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат:

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ 
РЕ5ТАМ 4.о.о.

34301 ВиКСМК -  АКАГЦЕШУАС, 1300 Кар!ага, ЗегЬ̂ а

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
РЕ5ТАМ <*.о.о.

34301 ВУКОУЖ- АКАШЕЮУАС, 1300 Кар!ага, 5егЬ!а

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен 
от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. 

Дирекция “Оценяване на съответствието' при Булгарконтропа АД е извършила първоначално изпитване на 
типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол 

(надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на 
сертификацията на строителните продукти и изискванията на 

БДС ЕN 12201-2:2011 
са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя Сертификат за съответствие N0 024/ 05.03.2008 г .  и остава в
изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на пр<

28.03.2012 г. 
град София

или производствения контрол не са изменени.

Директор на дирекция “ОС”: 
П. Люб:

БУЛГАРКОНТРОПА А Д -С о ф и я  с идентификационен номер 14 от регистъра на МР1 
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

ФОС/СРО-10-5/01
'мт.Ьи1дагкоп!го1а.Ьд
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28/03/2012
5оЯа

ЗиррютеШ № 1 
1о СегШса!е о( СопюппИу № 14- НСИСОССП -1015

Мотта! сйтепеюп 
□N/00 (т т )

50К Орегайпд ргеззиге 
РН (Ьаг)

50 + 630 27,6 6
25+ 630 17 10
2 0 - 500 11 16
16-5- 400 9 20

О1гес1ог о? "Соп(огтйу АзйеззтепГ
П.

ВЯРНО с
ОРИГИНАЛА

В1110А&К0НТК01-А 5.А.- ЗоЯа «НИ йепШюаЦоп питЬег 14 
РепгТ|Л№ РОССП-14/24.01.2008 г„ 158иес1 Ьу МВГСВ
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"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, 
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Централен офис: 1000 София. ул. Парчевич' N=42
Тел.: 02.' 989 407X1. Факс: 02/ 988 2354. Денонощен тел.: 0889 400400
Е-тай: за(ез@Ьи1дагкогйго1а.Ьд- се«@Ьи(даЛ:сиИго1а.Ьд

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
14-НСИСОССП-1019

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ { НОРЕ 80}
са предназначени за изграждане на извънсградни напорни тръбопроводни системи и сградни отклонения 

за питейно -битово водоснабдяване с работно налягане и размери 
посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат:

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
РЕЗТА№ а.о.о.

34301 В1ЖОУ1К- АКАГМЕЮУАС, 1300 Кар!ага, ЗегМа

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
РЕЗТАИ Ь.о.о.

34301 В11КОУ1К -  АКАШЕЮУАС, 1300 Кар1ага, 5егЬ1а

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен 
от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. 

Дирекция "Оценяване на съответствието” при Булгарконтропа АД е извършила първоначално изпитване на 
типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол 

(надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на 
сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС ЕМ 12201-2:2011
са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

■ ; -V
Този сертификат отменя Сертификат за съответствие N0 025/ 05.03.2008 г. и остава валиден, докато 

изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на, производството
или производствения контрол не са изменени.

Директор на дирекция “ОС” 
Л\ Люб

БУЛГАРКОНТРОПА А Д -С о ф и я  с идентификационен номер 14 от регистър;
Разрешение №,РОССП-14/24.01.2008 г.. издадено от МРРБ

ФОС/СРО-10-5/01
илллм.Ъи1дагкоп!го1а.Ьд гагаииеишша



Приложение № 1 
Към сертификат за съответствие № 14 -  НСИСОССП -1019

Номинален размер 
□N/00 (тт)

50К Работно налягане 
РИ (Ьаг)

50 4- 630 27,6 6
25 -  630 17 10
20 + 500 11 16

28.03.2012 г. 
град София

ВЯРНО с 
ОРИГИНЛЛАI

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -  София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ 
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ 

ФОС/СРО-10-5/01 стр.2/2
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"БУЛГАРКОНТРОЛА" ЕАД
Създадена 1652.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ. ЛАБОРАТОРНИ 
АНАЛИЗИ, Р*1 КОРЕСПОНДЕНТ, АГЕНТ ЗА АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ И 
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ОГЛЕДИ НА КОРАБИ. 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
С о сти ф и ш п  и  одобрени* по <80 « 0 ! на иоучз » А враиг Оц*Иу А в и п л с*
Чгч*. п * 1Р ■ цогоо* ОЛЯТА. «ич}о« РО ЗР* - 1ЛП0ОЛ
Шнпмпсн офис 1 а» соф-м. уп Ти?и«вл' >»«. п « <06
З ш > 4 М №  1ЯЕ&'4004Сй Т «  щ  « « п о . * 7  0 г ж  О к  а  « Я И . Ж О ^ И  
Е-яш :-1-л̂ тхлд«к|У«1и-Кр̂  №с *

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 010 - НСИОССП- 053
В съответствие с Нгрздбата за съществените изжхиикв и оценяване < 

въвеждаща Директива 89/106/ЕЕС за строителите продукти е >

ЖИБА , ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ И ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ 
ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН С ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ
лрсднлпачем и  юг раждане па илънсградии нреж* за питейнс водоснабдяване, 

с ввбстчо налягане РN 10/16 Ьаг и лортиног смпКно приложение N9 1 насто*и*я с*рш»«*ат

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ 
ЕТ "ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3"

1756 София, ж к  "Дървеница", ул."Дървенишка река" 
БУЛСТАТ Е 823048371
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> на строители* продукти, 
, че стрсителлмт продукт

№ 2*

ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА
ВЕ1.С1СА5Т ЮТЕК NАТ1 ОМ АI 5Х.

В° 2аЬа1опйо, 31 ■ 48100 Мипйдйа - Увгсауа - Брат
а условията на въведен от производителя производствен «онтрол и подложени иа текущо изпитване на пробни 
образци по предписа* план за изпитване. Дирекциа ‘ Оценявай на съответствието' при булгарнитропа ЬЛД е 

извършила изпитване на г.родухиме, льрионачален контрол на проимодомяия контрол и осъдестгяеа 
постоянен надзор на производствения контрол. Този сертификат удостоверява, не са приложени и изтриеш 
всички разпоредби по отнонеиие на оценяването ча системата за производства! контрол и юисхванията на

150 2531 (ЕМ 545:2002); ЕМ 12842 
ТС 203 \Л/С1 N 219 (  Европейски стандарт изготвен от СЕЧ/ТС 203)

Сертификатът е лиаден за първи яът на 19 03.200* г, и остава ваздден яокато кмосоанията на техничеоот* 
спецификация са и^пълиеии и условията на производството или производствения контрол не са «м ечо ».

нв Юй-ООЛ ДО 19 03.2007 г.
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-19.03.2004 г. 
ад София

Директор на дирекция 'ОС": 
/Т. л,

V ♦ *■ *+I *  *

ВЯРНОС I
-ОРИГНКАЛДI



т
а
к*

Са^г 11>ЕЗ ш*| Г  V  :». < *Щ

®
©

"БУЛГАРКОНТРОЛА" ЕАД
Създадена 5962.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ. ЛАБОРАТОРНИ 
АНАЛИЗИ, Р П  КОРЕСПОНДЕНТ. АГЕНТ ЗА АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ И 
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ОГЛЕДИ НА КОРАБИ. 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
С ю нД О М А  даодос^да^яз ® 0  9В01 «а Ц з ^ .В е з * »  <ХмВ*у Амигапе*.
Чя«»м: «гОтЙМ 8А№» (.елоог-. !=0»А Л(гда
.дакпвв.** 'шат® *мг " 1 '■>о«**н«»» «№•**«.»*’ ®»«Я11И1ИИ ьлс 0.т7ХАЖьт....  _
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СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

№ 010 - НСИОССП-081

в съответствие с Нареабата за п*цественкте 
> Дцрс*тк»а 89/106/ЕЕСза

и оуеняюне съответствието нз строителни продукти, 
ярмухти е установено, че стрдателчият проду*7

ЖИБА, ФЛАНШОВИ АДАПТОРИ, КОМБИ ФЛАНЦИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН 
ЧУГУН С ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ И АВАРИЙНИ СКОБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА

СТОМАНА
|*>евнаан»чсми »  изграждане на и зм и р а л »  «режи за питейно всаосма$л=*д>< 

е работно нлпл.-а-й РМ 10/16 Ьа-- и «ортииент съгласно приложение №1 >л* настоящи" сертификат.

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ 
ЕТ "ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“

1756 София, ж к  "Дървеница", ул."Дървенишка река” № 2 
БУЛСТАТ Е 823048371
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ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА 
АУК 1НТЕКМАТКЖА1 А/5 

5те<1«к0ууе^ 40, 8464 баГСеп - С>*птагк
в условията «а въведен от про*<мо*»:еп» производство! «онтрс.1 и гадлаже>* на ттушз изпитване на пробни 
збсизц* по предписан гамн »  изпития. Дирекция -<**нмв-е -а оотеетстви^о' при Бунгарионтроп» ЕАД е 

«вършила изпитване на прадутпе, първоначален «мгрол на лроиийастоежв .мтрол и осълссгвям 
посгояхн -ц<чпр на производствения контрол. То» серткфжзт удостоверява, че са приложени и изпълнени 
всички разпоредби по опваение -а оие***М»Гс на системата за прсмисвствен «хтрог. и имоюаиняга на

ЕИ 545; ЕН 12842; 150 2531

Сертификатът е изеаае- м  първи път на 30.М.1Ж4 г. и остаза ваяижн доито изискванията на техническата 
сгеииймкаии* са изпълнени и условията на производството игм производствени» контрол не са изпече»*,

но найкъсна да 30.04.2007 г.

50.04.2004 г. 
град София

Директор на
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"БУЛГАРКОНТРОЛА" ЕАД
Създадена 1952,

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ, ЛАБОРАТОРНИ 
АНАЛИЗИ, РА I КОРЕСПОНДЕНТ. АГЕНТ ЗА АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ И 
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ОГЛЕДИ НА КОРАБИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
С ф л и ф ь М т  м  о д о б р е н »  по  1$С »С1 » •  Ц0 * 0 4  А с о т и  Ои*1«у А ш ш а пс*.
Член на. 9  - Ьолйюг. О АГГА и т а п . Р 0 5 Р * ■ 1опаоп 
и*мгршчм офис 10Ю Сос»я. ,г ТЪцчМич* лХ !М 
д м в * и » >  аве».«г, 4Х т*' <а «яота 9*?оч» ф*с. о&заагздмо»*»
Е  * ™ » : ь я а д в е и у и ю н е ш с о т  У *»в  м м »  Ь и щ Ш с я е г а ! »  -СОГП

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 010 - НСИОССП- 113

СФЕРИЧНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ТЯЛО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (РР -В)
И УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ОТ ЕЛАСТОМЕР (ЕРОМ),

с работно налягаме Рм :б Ьаг и размери 0  20 0  63, предназначени за механично 
с върза ва ме с тръби от различни материали за изграждане ма извъисградни мрежи и сградми 

отклонения зз питейно водоснабдяване.

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ 
ЕТ "ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3"

1756 София, ж к 'Дървеница", ул."Дървенишка река" 
БУЛСТАТ Е 823048371

№ 2*
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ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА
"5ТР", 5.А. СИ.ОЕ МОМТСАОА, 608-610, 08223- ТЕККА55А (ВАКСЕЮМА), 5РА1И

В условията на въведем от производителя производствен контрол и подложени на текущо 
изпитваме на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция СХ̂ емяеаье на 

съответствието" при Булгарконтропа ЕАД е извършила първоначално изпитване на тила на 
продуктите, първоначален контрол на производствения контрол и осъществява посгоянея 
надзор ма производствения контрол. Този сертификат удостоверява, че са приложени и 

изпълнени всички разпоредби по отношение на оценяването на системата за производствен
контрол и изискванията ма

ЕN 1074-2:2000
Сертификатът е издаден за първи път на 07.06.2004 г. и остава валиден докато 

изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството 
или производствения контрол не са изменени, но най-късно до 07.06.2007 г.

ьгк

7.06.2004 г. 
град София

Директор на дирекция "ОС*:
/Т.
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ВЯРНО с 
ОРПГИИАЛА
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"БУЛГАРКОНТРОЛА1' ЕАД
Сьзоадена 19М.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ. ЛАБОРАТОРНИ 
АНАЛИЗИ. Р*1 КОРЕСПОНДЕНТ. АГЕНТ ЗА АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ И 
УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ. ОГЛЕДИ НА КОРАБИ. 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Слрпк|фи&1<п»одовр«и*пе*$ОКС* «аЦеДОПавхмОиаедАшгалс*.
Чпеи «а : 9  • ияаоп. ОАГТА • ЦопвУг Р05РА ■ Юлвог,
Ш»чда<#и«фж-' ;й!вСо+в» у» »к 1®
Д м я в и в и л ю  •«*» «040 . Т м .№ Ш 4№ в.Я 7< н»  Фмс И. 9 Ш Л М Ш Ш В  
Е.-т** »,1!**дамв««*«мгагя Ж

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

N9 010 - НСИОССП- 080
В съответствие с наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителни прмукт*. 

гьм хдош  Директива 89/106/ЕЕС за строителите продукти е установено, че строителният продукт

СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ, КЛАПИ, ВЪЗДУШНИЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ 
СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН С ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

предназначени »  изграждане на юиънсградни мрежи за питейна водоснабдяване,
с рвботно нанигане 10/16 (гаг и аеортиент ш л а о л  прюв»™ е и» 1 о н  настоицв* сертификат.

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ
> ЕТ "ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3"

1756 София, ж к "Дървеница", ул."Дървенишка река" № 2* 
БУЛСТАТ Е 873048371

ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА 
АУК ШТЕКНАТ1СМА1 А/5 

Бтейезкоууе] 40, 8464 СаКел - Оептагк
•  успааюгга на въведен от производител* проияодствен контрол.» тя/г»«ей* на текущо «лягане на пробни 
образци пв предписан план за юпитмме. Дврвад» "Оцениваие н» съответствието* при &улг*ркоитроп* БАД е 

извършила капитване на продукта, тдаошчален контрол ка производствения контрол и оенаиггюва 
постоянен надзор на производствени* квитрад. То»и ортифмат удроояериа, че са приложени и *огтълнеии 
п к *  разпоредби по отношение на оценяването на системата »  проимодстве* контрол и юиосваиига на

ЕИ 1074-1:2000; ЕИ 1074-2 :2000 и ЕН 1074-4:2000

Сертификати е «даден »  първи път на ЗСМН.НЮ4 г, и остава валиден докато шюшаниета на техническата 
спецификация са изпълнени и условията на производството «м  производствени* контрол не саизменвм,

нр майчсъсно ДО 30.04.2007 г.

30.04.2004 г. 
~тад София
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Директор на дирекция
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Дизайн 150 7259

Размер

Налягане

Строителни размери 

Т е с т

Работнз температура

Тротоарен спирателен кран за РЕ тръби

ф а_ф 63

РИ16

ЕИ 558-1/14 

ЕН 12266-1 

0........+70С

И

Елементи и материали

№ Наименование

1 Тяло

Материал

еее 40, 50

г
3
4
5
6
7
8
9

10 

11

Капак 666 40. 50

П )ш *оииито№  м Д и  за РУС вбв 40. 50-ЕРОМ.КВЯ

Юшн 366 40, 50+ЕР0М. №П

Шпиндел А151420

Мзншетно уплътнение Е Р И )

Набивка М5+ЕРОН

О-г.рьспен ГШВ
Ограничителен пръстен №
Бслтовй Гюшмкована стом ана в в М 12

Покритие №ал,Нез1п



й Тротоарен спирателен кран

Дизайн 150 7259

И

Размер 3/4\...2"

Налягане РМ16

Присъединителни размери (резба) ЕМ 10226-1

Строителни размери ЕК 558-1/14

Тшп ЕЧ12266-1

Рабстна температура 0........ +70 С

Елементи и материали

№ Наименование Материал

1 Тяло 366 40,50 + ЕРОМ, МВЯ

2 Вътрешно заиштно покритие Найлон

3 Клин ввС 40,50 + ЕРОМ. №В

4 Шпиндел 5.8.

5 Уплътнение ЕРОМ. N68

6 Болт на капака въглеродна стемаиа

7 Капак 353 40.50

X Фиксирана намотка , Стоманена пружина

д Втулка Мз 56. 56

10 О- Пръстен ЕРОМ. №К

11 Уплътнителен противопрахоб пръстен М5 58 56

12 Предпазен пръстен ЕРОМ №К

Тротоарен спирателен кран (ТСК)

Размери

20

25
32

40

50

134

137

162

169

Каталог Вода ( ^ [п а и $ ш !Р а г !5
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\/А0 Еко Р1из шибърен спирателен кран 
с гумиран клин

РМ 10/16/25 
РМ 40...600

Кат 1030-А

Принадлежности
—  Ключ за задействане I. = 1,25—2,00 т
— фиксирана дължина, или телескопичен
— Уличен капак нерегулируем, чугун
— Уличен калак нерегулируем, пластичен
— Уличен капак регулируем, пластичен
—  Ръчно чугунено колело

ВОДА
ОТПАДНА ВОДА 
МОРСКА ВОДА 
ГАЗ

Качества на продукта
—  С меко уплътнение, по ЕМ 1171 (ОМ 3352, част 4А)
—  Монтажна дължина по ЕМ 558-1, основни серии 14 и 15
—  Тестване нз отвеждането по ЕМ 12266 (ОМ 3230, част 4)

—  Нисък въртящ момент
—  Гумено уплътнение между капака и корпуса
—  Гладък, свободен проход, без задържане на утайки
—  Епастомер, одобрен съгласно 270 (ОУОМЧ)

Материали
—  Корпус и капак от сферографитен чугун ЕМ - ^  1030 (00 6 -4 0 ), с гумено уплътнение 

между тях
—  Клин от сферографитен чугун, вулканизиран с ЕРОМ за питейна вода
—  Стебло от неръждаема стомана, гладко валцовано при О-пръстените с неповдигащ 

се винт от неръждаема стомана, с ролкована резба
— Болтове от стомана, скрито изпълнение защитени от корозия с гумени уплътнения
— Гайка на стеблото от месинг или бронз

Защита от корозия
—  Епоксидно покритие отвътре и отвън
— Дебелина на слоя: > 250 [ат
—  Сцепление: > 12 М /т т 2

Задвижване
— Ръчно, с колело или ключ за подземен монтаж
— Електрическо, 220/380 V, 50 Н2, Оп/ОЯ-АУМА

ВЯРНО с 
О Р И Г И Н А Л А

Област на приложение Изпитания >66

ом, РМ, Допустимо работно наля Допустима работиа Тестово наляга № № г с в з и ч ф \ З Д
т т Ьаг гане, Ьаг температура, еС в корпуса [  ^  вр-йзката ] О  ||

40-600 16 16 110 24 \Д » ч Г  17,6 / * } )
40...600 10 10 110 15 N ^ 5 = ^ - 4 + < г  Ъ /Г

София 1632 Зар™
жк Овча Купеп 2, бул Президент Линкълн 104 Моб.: 088 600 80 42: е-пмй: узта@рго8(геат.Ьд
Тел-: 02/917 93 10: Факс: 02У917 93 12 Пловдив
е-гпа<1: рго5(геат@рго51геат-Ь9 * ™ » .р го 8 1 г е а т .Ь д  Моб.: 088 991 73 80: е-та9: рюуЩу@рго5(гезт Ьд



Еж] ЬаигаЪп
Хаурзтон България ЕООД 
бул Еалоп* Георгиев 

1051504 СофияТелефон ” 359 
2 9440761
Фз*с +396 2 9440761 
Е-МаН 1п»о@паигз1ол йд 

еч**«о-И10 «ете

АСШАР1Х - Пръстени за шахти 
ДС^АНХ-Гърло на шахта 
1000/600

гсг *т-- а* «о мм с ч л »  гою МШМ1 151060 йп А4 2ас№«й. ■им 2206 2016



Еж] Наига1оп аоуапх - шахти
Хауратон България ЕООД 
бул Евлоги Георгиев 1051504 СофияТелефон +359 
2 9440761
Факс +395 2 9440761 Е-Ма>! 1П?о@Паига1оп Ьд



ИНСТАЛАЦИОННИ ПРОВОДНИЦИ

Изолирани с ПВХ изолация

М арка
Конструкция

Н05У-1); Н07У-К

Аналог:
ПВ-А1
БДС НО 2 1 .3  5 3

бр. мсила сечение напреж ение стандарт
Приложение

1. Плътно Си жило, клас 1.
2. Изолация от ПВХ,

Ц вят: бял , чер ен , сив, син, каф яв, ч е р ве н , ж ъ л то зе л е н  и 
ДР-

За неподвижно полагане 
осветителни мрежи, силови 
сигнални инсталации, за монт 
б табла, машини и апарати,
Г д оп. ра&отно +70 °С;
{ к. с. + 160 °С /5 $ес; 
г монтаж > -5  °С; 
г експлоат. от -30 °С д о  +50°С  
Ядоп, огъване:
-до 10 т т 2 - 10 0 ;
-над 10 т т 2 -1 5  0, 
и изп:
-до 1,0 т т 2 - 2 ,0  И /, 50 Нг 
-1 ,5  т т 2 и нагоре 2 ,5  к \/, 50Н

У сто йчив  н а  въ здействие  
на  п л а м ъ к л о  1ЕС 3 3 2 -1 .



. « Е Ж “ ______  & |  МАРИСАНЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 100

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ХИДРОЗОЛ® НВМ РВО (5В5-5У)
ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009

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

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

хидроизолационна мембрана от ЗВЗ-Ргетшш модифициран битум 
с армировка от стъклен воал, с екстремна гъвкавост, стабилни размери 
и форма в много широк температурен диапазон: -25°С до +100°С

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

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка 
експлоатационните показатели на строителния продукт, 
приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

на постоянството на 
както са изложени в

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти 
Институт за изпитване и сертификация -  Република Чехия с Идентификационе!^ 
номер №  1023 на Европейската комисия извърши изпитване на типа^
2+ и издаде Протокол от изпитване № 753501076/ 2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относ 
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Не е прило:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009.ИПЗ, ул. „Калнъ дере“№15
тел.: +359 82 519 721, фа*с:+359 82 В45 344

' ' ' ' ' , • • , • • ■ ■ ■ ■ • ........... ■’ ' ’шжж.тап&апЬд.сот



Я !КЛ.А_Р* 4 ^ ? * ______  Ц |  МАРИСАН
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСПЛОАТАЦИОН 
НИ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън клас Р ЕМ 13501-5

Я к о с т  на опън при скъсване
- надлъжно
- напречно

(500+ 100) 1М/50тт 
(300 ± 100) М /50тт

ЕМ 12311-1

Относително удължение на опън
- надлъжно
- напречно

(3-4 ± 2) % 
(3-4 ± 2) %

ЕЧ 12311-1

Устойчивост на удар Ь й 500 т т ЕЧ 12691, 
Метод А

Устойчивост на статично натоварване > 5 кд ЕЧ 12730, 
Метод А

Съпротивление при разкъсване със стебло 
на гвоздей

- надлъжно 
. напречно

(100 ± 50) N 
(100 ± 50) N

ЕИ 12310-1

Стабилност на размерите < ± 0,6 % ЕN 1107 - 1

Огъваемост при ниски температури < минус 25°С ЕN 1109

Топлоустойчивост *  + 100°С ЕМ 1110

Водонепропускливост Издържа налягане 
300 кРа ЕМ 1928

Паропропускливост р= 20000 ЕМ 1931

Изкуствено стареене при продължителна - ЕМ 1296
експозиция на високи температури (12 
седмици при +70°С)

- Топлоустойчивост при повишаване 
на температурата с 1°С на 2часа от 
двете страни на мембраната

- Огъваемост при ниски температури
(+ 100 ± 5)°С 
( минус 25 ± 5)°С

ЕЧ 1110 
ЕМ 1109

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

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 
отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и 
Подписано за и от името на производителя от:

Изп. Директор:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15 
тел.: +359 82 519 721. факс:+359 82 845 344 
«ппмшггкзпЬд.сот



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА В в  МАРИСАН
ш йЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 099

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ХИДРОЗОЛ® НВМ РКО (ЗВ5-8УР)
ЕМ 13 969 + А1:2006; ЕМ 13 707+ А2:2009

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

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

хидроизолационна мембрана от З В З -Р гетш т модифициран битум 
с посипка и армировка от стъклен воал, с екстремна гъвкавост, стабилни 
размери и форма в много широк температурен диапазон: -25°С до +100°С

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

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

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

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

Система за оценяване на съответствието: 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен

Г1 1

0 Р 11 Па и .-.1
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти 
Институт за изпитване и сертификация -  Република Чехия с Идентификацион 
номер МВ 1023 на Европейската комисия извърши изпитване на ти п ^д ^*и $ те  
2+ и издаде Протокол от изпитване № 753501076/ 2014г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели отн^б *р^т^ои  н 
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Не е при/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД 
Русе 7009.ИПЗ, уп. „Кальгь дереи№15 
тел.: +359 Е2 519 721, фз«с:+359 82 845 344 
«тлм.тапипЬд.сот



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Ц |  МАРИСАН

БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСПЛОАТАЦИОН 
НИ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРМОНИЗИРАНА
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Реакция на огън клас Р ЕИ 13501-5 
ЕN 1187

Якост на опън при скъсване
- нвдлъжно
- напречно

(500 ± 100) И /бОтт 
(300 ± 100) М бО тт

ЕN 12311-1

Относително удължение на опън
- надлъжно
- напречно

(3-4 ± 2) % 
(3-4 ± 2) %

ЕМ 12311-1

Устойчивост на удар Ь > 500 т т ЕЧ 12691, 
Метод А

Устойчивост на статично натоварване а 5 кд ЕИ 12730, 
Метод А

Съпротивление при разкъсване със стебло 
на гвоздей

- надлъжно 
. напречно

(100 ± 50) N 
(100 ± 50} N

ЕМ 12310-1

Стабилност на размерите < ± 0,6 % ЕМ 1107-1

Огъваемост при ниски температури < минус 25°С ЕМ 1109

Т оплоустойчивост 2 + 100°С ЕМ 1110

Водонепроницаемост Издържа налягане 
300 кРа ЕМ 1928

Паропропускливост М= 20000 ЕМ 1931

Адхезия на посипката (15 ±15) % ЕМ 12039

Изкуствено стареене при продължителна - 6М 1296

седмици при +70°С)
- Топлоустойчивост при повишаване 

на температурата с 1“С на 2часа от 
двете страни на мембраната

- Огъваемост при ниски температури
(+ 100 ± 5)°С 
( -  25 ± 5)°С

ЕМ 1110 
ЕМ 1109

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

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

о  п
1 и 2, съответстват на

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава 
отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КО, 
Подписано за и от името на производителя от: /С сЛ

Русе
20.05.2015 г.

Изп. Директор:
/Ст.Кол

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009.ИЛ3. ул. „Калнъ дере'№15
теп.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
««ж.глапьапЬд.согп



к о с ш о о ь
Т Н Е Я М А Ь  А N О Р I Р Е 5 А Р Е 1 М З У 1 А Т 1 0 М

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3 
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Долуподписаната ТЕОДОРА НЕНОВА, управител на СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД, дистриЬутор за България, с адрес на управление: София 

1592, ж.к „Дружба Г ,  &ул"Проф- Ц&етан ЛазароВ" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията о т  минерална каменна Вата,
с търгоВски наименования:

I60 група: леки рула и плочи о т  каменна Вата с плътност 35 -  70 к г /т 5 
(КОШЮСК, МШ1КОСК, КОСКШ , А1КРОСК и ) /  N0/ НР);

№ група: твърди плочи о т  каменна вата с плътност 120- 165 к г /т 3 
(5РООКОСК, КООРКОСК, РАСНКОСК, 5ТЕРКОСК N□/N0);

III™ група: плочи о т  каменна вата за фасади с плътност 40-135 к г /т 3 
(А1ККОСК Ш  /  N0/ НО /  РВ1 /  ПЛ/1, РА5КОСК, КР-ТР, РА5КОСК Ц КР-РЦ;

IV™ група: плочи о т  каменна вата за окачени таВани с плътност 80-120 к г /т 3 
(ТЕСНКОСК 80 /  100 /  120 /  А15 /  РВ1 /  ПЛ/1);

Производители: РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД

Адрес на производителите: Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин

Приложение: топло- и звукоизолация на сгради

О тгоВ арят на следните стандарти: БДС ЕМ 13 162

Система за контрол на С ертиф икат В\/01 № 00134 о т  16.07.2006г.
качеството  150 9001 за система за управление на качеството  150 9001:2000

Маркировката „СЕ" С ертиф икат № 1159 - СРй -  0051/04 о т  8.04.2005г.

са В съответстВие с Наредбата за съществените изискВания и оценяване съответствието на строителни
те  продукти и съществени изискВания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието,

• Протоколи за първоначално изпитване по НШОССП, съгласно БДС ЕИ 13162 с № 131,134,135,138,140 
о т  12.05.2004г. и № 413, 415 о т  16.06.2005г. о т  НИССМ;

• ЕО-Сертификати 1159-СРО-0051/04 съгласно ЕМ 13162, издаден о т  службата за сертификация ОА5 
Ц Ш  5ТЕ1ЕКМАКК от Австрия на 8,04.2005г.;

* Протоколи о т  изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на негоримите 
материали, съгласно БДС 14451/78;

* Протокол о т  изпитване № 156,157,159 /  8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на 
негоримите материали, съгласно БДС 14451/78;

• Санитарно разрешително № 2065/1996г. о т  Министерство на Здравеопазването на Р България, 
разрешаващо Влагането в строителството на минералните вати К0СШ001/; В Р Т ^ Т Р г —

* Становище № 2922 1399/11.11,1996г. на Национален Център по Хигиена за с а н и п |а ^ -ж ^ ф ш т е  
качества на минералните вати Ю С Ш 001 и приложението им като Вл 
строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 о т  НК.
София, 01.06.2006 г.



7. Декларирани експлоатационни показатели.

Съществени Експлоатационни Хармонизирана техническа

характеристики показатели спецификация

Реакция на огън А2-з1,<Ю ЕN 13501-1:2007+А1:2009
Якост на огъване Изпълнява изискванията ЕК 520:2004~А1:2009
Коефициент на
пропускливост на водни 10 ЕК 12524:2000
пари [ц]
Коефициент на 0,25 \У /(т- К) ЕК 12524:2000
толлопроводимост И
Напречна здравина на Не се определя 

Определяна за системи

ЕК 520:2004+А1:2009
връзките

Устойчивост при удар
според документацията на 
производителя 
\УЛУ1*'.П01§1р5.еи 
Определяна за системи

ЕК 520:2004+А1:2009

Акустични свойства според документацията на ЕК 520:2004+А1:2009
(звукоизолация) производителя

ултемюгрря.еи

В случаите по член 37 или член 38 е използвана специална техническа документация, 
изисквания, които изпълнява продуктът: не е приложимо.

8, Експлоатационните показатели на продукта според точки 1 и 2 са в съответствие с 
декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на 
отговорността на производителя, определен в точка 4.

От името на производителя подписал(-а):

Яцек Пинкош, Изпълнителен директор ь г г г гя ъ -  - -. г

.... ..................................................................................
(място и дата на издаване) (подпис)
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ СРК 06 13 ТС 0 225 76 М 521

В съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета

ТЕХНОФУГА
ГИПСОВА ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ГИСПОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ

1. Уникален идентификационен номер на типа на продукта:

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява 
идентификация на типа на продукта:

ТЕХНОФУГА гипсова фугираща смес, тип ЗВ, за пълнене и завършване на фуги на гипсови 
плоскости с фугопокривна лента.
Партиден №: виж опаковката

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

ТЕХНОФУГА гипсова фугираща смес, тип ЗВ е подходяща за фугиране на ръка с 
фугопокривна лента на всички типове гипсокартонени и гипсофазерни плоскости, в закрити 
помещения с нормална влажност. Подходяща е и за запълване на малки щети от транспорт 
или монтаж на плоскостите.

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

ТЕХНОГИПС ЕАД
Завод за гипсокартонени плоскости и сухи гипсови смеси 
6265 с. Ковачево, общ. Раднево 
обл. Стара Загора, България

5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

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

Система 4

521

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ 
ул. „Д о сп а т" № 2 
1606 С оф и*
е -таН : о Г Н се ^е сН п о а  р;.Ь 9  
«'еЬ 5Не: уууууу.ТесЬпогпгк Ьп

ПРОИЗВОДСТВО НА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ И СУХИ ГИПСОВИ СМЕСИ

обл. Стаоа Зогора. бъл  ̂
е-таН:
у^ео я*е: уууууу.ТесЬпоаюз.Ьа

ЗАВОД
6265 с . Ковачево. о б щ . Р
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7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (НЕИ):

„НИСИ” ЕООД, регистрационен номер от регистъра на ЕК: ИВ 2032, извърши изпитване на 
ТЕХНОФУГА гипсова фугираща смес, тип ЗВ, по система 4 и издаде протокол от изпитване 
номер 984-3-171 /12.12.2011,

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

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана техническа 
спецификация

Начало на свързване, [птп] 60±10

БДС ЕМ 13963:2005

Якост на адхезия, [МРа] >0,25
Реакция на огън А1
Якост на огъване ИРО
Финост - съдържание на частици над 
200 мм, [%] <1 %

Пукнатиноустойчиаост ИРР

Екологично съвместим продукт

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на 
експлоатационните показатели в точка 9.

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

Подписано за и от името на производителя от:

Николай КаЛоянов 
/И зпъ л^тел ен  директор/

София 
Дата: 21.06.2013

игл шал

г
___ )  * I!

кЦвОД ?1Л,, 2 ^ -  '  / 7

ПРОИЗВОДСТВО НА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ И СУХИ ГИПСОВИ СМЕСИ

ПРОДАЖБИ И МАРКВИНГ 
ул. „Д о сп а т" N6 2 
14С6Ссфия
е-глаН-, о№сее>еспг,оор1.од 
\л/вЬ й‘1е: \ууАУ.1есИпод1р<.Ьа

В Я Р Н О с  
О Р И Г И Н А Л А

ЗАВОД
6265 с . Ковамево, о б щ . 3аднево 
обл. С тара  Загора, България 
е - т а ! :  огесе&1есЬпоою&.Ьа 
^еЬ я*е: чууу-уу ^есппод!  ̂̂
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0102 У(сН\л/аи_Н1_12,5__СР-УУ1_2015-05-13 
№ 0102 \ЛсН\л/а11_НМ 5_(ЗР-\Л/1_2015-05-13

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Кпаи^ У|(1|«а11 Н112,5 т т  СР-\Л/1 -  ЕМ 15283-2 
Кпаи^ У|<Ижа1! Н115 т т  ОР-\Л/1 -  ЕМ 15283-2

Предвидена употреба или употреби.

Гипсфазерни плоскости в системи сухо строителство за сгради

Производител:

Кнауф България ЕООД, 
ул, Ангелов връх № 27,
1618 София, България 

Тел .:+359 2 9178910,
Факс: +359 2 850 21 94,

ННр://\лллл«.кпа|Л.Ьд

Упълномощен представител:

Не е приложимо

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели:

Системи 3 и 4

ЕМ 15283-2: 2008+А1:2009 
МРА ЗиЖдаг* {МВ 1080) проведе изпитване по Система 3 на 
продукта и издаде клас по реакция на огън А2-з1, с!0. 
Първоначално изпитване на продукта и производствен 
контрол се провеждат от производителя.

Ь) Европейски документ за оценяване: Не е приложимо / Европейска техническа оценка Не е
приложимо

Орган за техническа оценка: Не е приложимо / Нотифициран орган(и): Не е приложимо

а) Хармонизиран стандарт: 
Нотифициран орган(и):

Декларирани експлоатационни показатели
в я р н о  с

Якост на огъване - Р

Експлоатационни
показатели' ..______
>5,5 М /т т 2

ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27 
тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94,

уууууу.кпаиГЬд. 'ууууу.кпаиТ-сиозТааег.сот. е-таН: тю@кпаиГ.Ьд



к м щ

Якост на срязване - Т4. МРО ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Реакция на огън - Р2Р А2-51,сю(ЕМ 13501-1) ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Паропроницаемост- р 15 (ЕМ 12086) ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Коефициент на топлопроводност-А < 0,30 Щ т -К )  
(ЕМ 12667)

ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Звукоизолация - Я МРО ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Звукопоглъщане - а мро
ЕМ 15283- 

2:2008+А1:2009

Удароустойчивост - ->( МРй ЕМ 15283- 
2:2008+А1:2009

Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не е 
приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с 
декларираните експлоатационни показатепи. Настоящата декларация за експлоатационни 
показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея 
се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Ингрид Янкер, Управител , , I
7 |  1- Г. Ч  ‘

София. 13.05.2015 ..........

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27 
тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94.

'.уу/у;.кпаш.Ьд. тууу.кпаиТ-аюзГазег.сот. е-таП: 'п к ^ кл а и ! Ьд

1зятаГс
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
N0. В-046-01-СРВ-2013/07/01 ЗАНЧТ-бОВАШ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: М\ЛМЛ/Т съгласно ОМОНМ В 6000

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

вижте етикета на продукт 150УЕК ТОРТ 60

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт е съответствие с приложимата хармонизирана 
спецификация, както е предвидено от производителя: Топлоизолация на сгради съгласно ЕМ 13162: 2013 -  
Топлоизолационни продукти за сгради -  Произведени в заводски условия продукти от минерална вата - 
Спецификация

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
150УЕВ ЮРТ 60
1$оиег Аи$1па б тЬ Н , Рга§ег$1гаВе 77, 2000 Яоскегаи, и/\ллл/.150Уег,а1

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

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния 
продукт, както са изложени в приложение V.: Система 1+3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо): Нотифициращият сертифициращ 
орган \Л/|'еп 2еП, N9 1139, извърши определянето на типа на продукта, първоначална инспекция на завода и на 
заводския производствен контрол по система (описание на задачите като трета страна както е посочено в 
Приложение V), непрекъснат контрол, оценка и одобрение на заводския производствен контрол, и издаде 
сертификат за съответствие с номер 1139-СРО-0735/09. Нотифициращата изпитвателна лаборатория МА 39 №1140 
извърши доклади от изпитванията за другите декларирани характеристики.

8. Декларирани експлоатационни показатели



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 15Сл/ег
N0, В-046-01-СРЯ-2013/07/01 5А 1МТ-6 Р В А 1М

Дебелина, Толеранс йм = 60 т т ,  Т7

Водопропускливост Краткосрочно водопоглъщане 
Дългосрочно водопоглъщане

МРО

МРО

Паропропускливост Пародифузия ц = 1

Устойчивост на натиск
Устойчивост или якост нз натиск МРй

Точка на товароносимост Р1_(5)300

Дълготрайност на реакция на 
огън срещу топлина, атмосферни 
влияния, стареене/разлагане.

Характеристики зз дълготрайност МРР

Дълготрайност нз толлинното 
съпротивление срещу топлина, 
атмосферни влияния,

Топлинно съпротивление* и 

Топлопроводност

Кс = 1,80 т 2-< М  

= 0,033 № /т-К

стареене/разлагане Характеристики за дълготрайност мро

Якост на огъване/ опън

Якост на опън хоризонтално на 
повърхностите

МР0

Якост на опън перпендикулярно 

на повърхностите

МРО

Дълготрайност нз якост на натиск 
срещу топлина, атмосферни 

влияния, стареене/ разлагане

Устойчивост на деформация МРО

9. 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 на 
отговорността на производителя, посочен в точка 4. 

одписано за и от името на производителя:

01 АНтей ЕНтег, Технически Директор

/Р*
(Място и дата на издаване) (Подпис)

. 01.06.2013 2000 51оскегаи..............................

В Я Р п 0 с 
ОРИГИНАЛА



N □ № 1 1 3 5
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№<ЖВ/№2013

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт А -Е \ 520

2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява 
идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 параграф 4:
Номер на артикула и дата на производство във формат ДД.ММ.ГГГГ

3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с 
приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Гипсокартонена плоскост предназначена за вътрешно строителство

4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за 
контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:

НОРГИПССп.зо. о. Сп.К. 
ул. „Рацлавицка"93 
02-634 Варшава 
Полша

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, определени в приложение V:

Система 4.

6. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за които 
важи хармонизиран стандарт:

.... .......................  (наименование и идентификационен номер на нотифицирзния
орган, ако има) извърши ....... .....................................................  3 системата
.................................... (описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V)
и издаде........................................
(декларация за постоянство на експлоатационните показатели, декларация за 
съответствие на вътрешен контрол на производството, доклади за 
изследвания/изчисления -  в зависимост от дадения случай)

Не е приложимо -  изследванията и вътрешния контрол се извършват от



Декларация за съответствие Ьпр:/;т!егсотогоцр.Ъа'сертификат11-за-качество;интерком-фу...

Интерком Груп ООД - Сертификати

Декларация за съответствие

Е о г л !
СВоуЬ! С €

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ N0. 1С01-02/2009
В съответспме с ЕМ 14195:2005 -  Компоненти м  метални конструкции за системи от гнпсокартон. Анекс 2А

Оторизиран представител на п ро и з води теля:

Интерком Груп ООД.
Ул. Кръстю Мирски №17.

9000 Варил 
България

Място на производството:

Интерком Профил ООД.
Западна Индуст риална Зона 

9000 Варни 
България

С настоящето декларира, че продуктът:

КОМПОНЕНТИ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ОТ ВИД: ОТ), СО. ци’50, 1ЛУ75. цию о, СЛ’50, 0*75, С\У100

съответстват на
Решенията от Директива на Комисията 89/106/ЕЕС от 21 Декември 1988 за строителни

продукти
изменена от Директива 93/68/ЕЕС от 22 Юди 1993.

Продукта отговаря на изскванията на стандарт:
ЕN 14195:2005 -  Компоненти за метални конструкции за системи от 
гипсокартон -  Определения, изисквания и методи на изпитване.

Предназначение и начин на употреба:
Подходящ за изграждане иа неносещи стени и прегради, стени и тавани, облицовки, където те 
съставят рамка от компоненти за поставяне на гипсокартон.

Декларацията е издадена на база на сертификат 150 9001:2000 - 03-3515  НН н сертификат за 
първоначално изпитване на продукта Мо.ССК. 05/0040 Издадена от оторизирано тяло № 1814 — 
"‘БУЛГАРКОНТРОЛА" АД. София. България

Дата:

Павлин Нико; 
Президент 
Интерком Груп

Мартин Мето: 
Директор П 
Интерком Профн.1

Ком поненти  за м етални конструкции  от зид: 110, СО. 1ПЛ/50, ЦУУ75. ЦУ/100, ОЛ/50, СЖ 75. СУЛОО

2 от 3 21.06.2016 18:08 ч.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№.КА-\Л/Р-ЕС2А1-13/5

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
ЕСОМШ

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

[00 ].[М М ].[У У ] [Н Н :т т ] [Т т е ']

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

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

КпаиГ АМР С тЬ Н  & Со. КС; Е1зеп1На! 15, 0-94481 (ЗгаТепаи 
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, тГо@кпаиГат*.с1е

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

Неприложим

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

5 уз1ет 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт:

ТиМ  - N6 0797 I Р1УУ - N6 0751 15Р1. - N6 1088 / Реи1г - ИВ 1671
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка:

Неприложим
9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени
характеристики

Експлоатационни показатели
Хармонизирана

техническа
спецификация

Реакция на огън А2-51,с10

Отделяне на 
формалдехид Е1

Звукопоглъщане --> Приложение 1

Издържливост МРО* ЕИ 13964:2004 + А1:2006

Якост МРО*

Т оллопроводимост --> Приложение 1

Клас на материала МРй* Б Я Р Н О  с

експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава 
изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и отд^мето на производител 
от:

Неас1 оТ 1п1егпайопа1 СоттитсаНоп & ОиаИ1у Мапад
Л

Е1бепта1, аеп 17.08.2015 1./У1 0«1
*Мо Ре^огтапсе ОеГегттей

1/ 2
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З вукопоглъ щ ане Т оп л о п р о в о д и м о ст

РШдгап 13 т т оцд, = 0,55 Е200 -̂0 ~ 0,056

Р1апе1 13 т т а̂ , = 0,55 Е200 ^0 = 0,056

ОгЬИ 13 т т = 0,10 {Ц Е200 = 0,056

ОгЬИ ГП1СГО 13 т т а.л. = 0,50 Е200 = 0,056

Тгеп{о 13 т т аж = 0,55 Е200 = 0,056

ОоР №.КА-\Л/Р-ЕС2А1 -13/5
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ТНЕЙМАТЕХ А1рНа (ЖЕ

СИСТЕМИ ОНАЧЕНИ ТАВАЖ
повече възиожностза оригиналност

И  ТНЕШй АТЕХ А1РКА О^Е 9 па» сь зд вд а я  по мокра технология (!#е! ■ 
№() и досяха нвй-височв етапен на зеукопоптацане Елегантни тьдьч 
дизайн се постига чрез шдимкя бял акуст.яен воал на гшгрщоезта. 
Нзибжацията сгт съарек5« биоразградяе минерална вата, тове н 

постига ненадминат строигапне-физ^ни иачаатва

СИСТЕМА

?-а етерни разиери

13 В|Ч4нма носеи^ гагтгринцда., 
дмдантируеми пеж

■  600 * 600 ни 625*625 !/м,

ТЕХНИЧЕСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас на строчтвЛ1*.-1т 
мвтврнал

ЗВ\«шоглшрне

ЗЬуканзоящия

Светпаотралкнне

Топлопроеодимост

В-тагоусш̂ вост

■  А2ч1.й0 по Ей 13501-1

ЕН130354
'Х# = 1,00 по ЕМ! 50  11654 
НЯС = 1,00 по А$ТМ С 423

Ш й .,„ = 2 3 !в  по ЕН10648 (24 мм дебелея, 
сгаласнс сертифинет)

Я  ар 88% грмбяпо незеапвгя»^зширитивгадо6ноНА13010

■  X »  0,040 ИАпК по С1М 52612

Я  до 96% отчоситв^е влажност на зъздута

: гя-ищз Т

ВяШНнХЯНКВЯнкЯЯНЯ V *

г
125 250 500 1000 2000 4000 

Честата Г/Н:

Кнауф АМФЕООД 
ул. Ужаерсетатсиа №2 
1164 София 
България
Теч: +359 {0)2-588 71 75/76 
<Ганс +359 (0) 2-96 33 236 
ат»: о1аас)т̂ зк1еат1Ьд 
НВр:#шошялш

ВЯРНО с 
ОРИГИНАЛА

При отп^ см ъ зи д е м  сгтхяввечи* е цветвве <пно*аюв>е от&ртгшп ь*.тя прщ ря Пор ар*ч**4в*борът
п $ддон пред**?* я^егг^дь^вб&отеригив^ньчостр* ЦАЛ»й?«»раче:ка;н<фбрв»ая ш д**«гг* съдьра&кз* 
м  ьтм н  брошураилн др^ти п-ольчедм. мигго се етнзелтдр ЛМГ т *» и а о к т е м н .с е  $ь м р «  иашлитим ярпч.-хел* 
пзспйивт» с д а & р в гд о  услзва* Отгвмриастт*е *хуис- «  « аа*т% ,дм * д **а т«  ц д%м?яг4 и ч + ^ м а у ^  ?*. 
г:< ^д *и*4 » и $б$ **гтвлр «лй |***$  Цдлчг**и*9раш м » е е кт о т ^ т * * *  ск- С79г=«ит* (**т*ан*ч*л«»р»*л*< Д *  
ргдьг ?>6дед»ам зсач»я см сте мм «рт*4р<«-и.*1.л*г*жи.чи шитатаукагаяв! Т* гр̂ дог-лV* азкяечптаютр 
ижтелзе*-? *а  АМРгтредугст» и ся с т е к  чието еъешеткв деаствае « яотаърд*?-© чрез вътреил* к 
О гпа д м й л км а ггг^ор ясгт  и *&р#ц*а г{>в д о б а **? *#  с чтвД* продукти м *  чести от с*к**| 
дь вг бьдг дивускж с**мгст*н «?*т«ж ог ржлаччи п чр?*дн |« г з  4фъ*«<де*«н и̂ авер) П&. 
престо *47*1л*«с>да прз**е*и,4»?х-*д»хита5*ел**ом«!ч«.
Осьем то»а са сдендш * шгт« е5щ( тьргоаст услс&а*Те^ «ягалог гу^и давиаст 
шдшиеНетйчиоаз» * й«̂ <гчч греааки г,$*>*»*Ойж?
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