
ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка

№ .......... 3 J ;..........

Днес, ..Ш. : . : . в град Кубрат и на основание чл. 41 от Закона за 
обществените поръчки между:
1. „ APT СТРОЙ М ” ЕООД , със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. 
„Христо Смирненски “№19, ЕИК 203554583 , представлявано от Ангел Василев 
Георгиев , В качеството му на Управител , чрез пълномощник Камелия Петева Краева с 
ЕГН 8809024054,с лична карта № 615401920,издадена на 27.10.2008г. от МВР -  Плевен 
адерс: гр.Плевен ,ж.к. „ Дружба „№311 , вх.К, ет.6, ап.17 , и пълномощно с per. № 
2264/03.04.2017г. издадено и заверено от Полина Миткова,нотариус в район PC Варна с 
рег.№ 478 на Нотариалната камара ,
наричано накратко по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от една страна и

2. ОБЩИНА Кубрат с административен адрес на управление: гр.Кубрат, ул.Княз 
Борис I , №1, ЕИК 000 505 846 , представлявано от Алкин Осман Неби -  Кмет на 
Община Кубрат и Евшен Мустафа - Главен счетоводител, наричана накратко по- 
нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
възмездно инженеринг, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. «а» от Закона за обществените 
поръчки, за обновяване за енергийна ефективност за следните сгради:

Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“
№ 6
(2) Предметът на договора включва изпълнение за всяка една от горепосочените сгради 
на следните дейностите:

а. Изготвяне на технически/работен проект за изпълнение на 
енергоспестяващи мерки и мерки по конструюгивно 
възстановяване/усливане/основен ремонт, съгласно Техническо задание, 
представляващо Приложение № 1 и неразделна част от настоящия 
договор, включително съгласуване на проектите със съответните 
контролни органи в случаите, в които се изисква.

б. изпълнение на необходимите енергоспестяващи мерки и мерки по 
конструктивно възстановяване/усливане/основен ремонт на сградата.

в. Осъществяване на авторски надзор.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Техническият/работният проект следва да бъде изготвен, съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 
друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 
дейностите, предписани за изпълнение и посочени в Приложение № 1 към настоящия 
договор.

(2) Проектът следва да бъдат придружен с подробни количество-стойности 
сметки по приложимите части. В обяснителните записки към проекта следва подробно 
да бъдат описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически
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показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 
(материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

(3) Техническият/работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с 
всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрен от главния 
архитект на Общината, както и следва да бъде издадено разрешение за строеж, когато е 
необходимо, съгласно ЗУТ.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни строително-монтажните дейности за 
обновяване за енергийна ефективност за всяка от посочените в чл. 1 сгради в 
съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на 
чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

(2) Строителните и монтажните работи трябва да бъдат извършени със 
строителни материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията 
на Закона за техническите изисквания към продуктите и НАРЕДБА за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн 
ДВ, бр. 106 от 27Л2.2006 г.).

(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 
съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 
освен от изрично посочени от двете страни лица и от областния управител или изрично 
упълномощено от него лице.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя само строителни продукти, които
притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или
инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проеюште на сградите със
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила,
норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 
строителство.

(2) Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен 
надзор на строежа. '  л ‘

I1L ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Настоящият договор се сключва във връзка с Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 
18/02.02.2015 г.

(2) Финансирането на договора се осигурява съгласно договор за целево финансиране,
сключен между Възложителя, Българска банка за развитие и областния управител за 
посочените сгради.

Чл. 6. В процеса на изпълнение на договора са допустими отклонения от 
посочените в Приложение № 2 инвестиционни разходи, чрез прехвърляне на средства 
от една позиция в структурата на разходите към друга позиция, при условие че не се
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променя общата стойност на съответната инвестиция за сградата и това не противоречи 
на одобрените технически/работни проекти.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Цената на договора е 558 180,66 /петстотин петдесет и осем 
хиляди,сто и осемдесет лева и шестдесет и шест стотинки / лева без включен ДДС, в 
това число 48 158,06 /четиридесет и осем хиляди сто петдесет и осем лева и шест 
стотинки / лева, представляващи стойността на непредвидените разходи и включва 
цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 за всяка една от сградите, посочени в 
настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение 
№ 2 и неразделна част от договора

(2) Цената по ал.1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества 
и не подлежи на промяна.

(3) Непредвидени разходи за допълнителни дейности, невключени в настоящия 
договор, подлежат на заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на 
окончателното плащане само в случай, че са били предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 7, ал. 1. 
Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в 
резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията 
за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са 
могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл 7 както 
следва: ’

1. Авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от цената по чл. 7 
от настоящия договор, дължимо в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора и 
срещу представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и банкова гаранция 
за авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменяема, в 
размер на 35 % от цената по чл. 7 и срок на валидност 30 (тридесет) дни след срока за 
работа6™6 На енергоспестяващите меР™ и съпътстващите строително-монтажни

2. Междинни ежемесечни плащания в размер на стойността на действително
извършените енергоспестяващите мерки и съпътстващите строително-монтажни
ра оти, извършени през предходния месец, от които се приспада пропорционално
платения аванс и се задържа сума в размер на 5 % (пет на сто) от дължимата месечна
сума и срещу представена оригинална фактура за стойността и двустранно подписан 
протокол (акт обр. 19), отразяващ извършените и одобрени през предходния месец 
дейности, дължими ежемесечно в срок до 20 (двадесет) дни от датата на представяне на 
посочените документи.



3. Окончателно плащане в размер на задържаната сума от посочените в 
предходната точка плащания за всяка една сграда, дължимо в срок до 30 (тридесет) ттни 
от датата на въвеждане в експлоатация на съответната сграда, за случаите, в които това 
се изисква, съгласно ЗУТ. В случай, че за съответните дейности не се изисква издаване 
на разрешение за строеж, респ.въвеждане в експлоатация, страните подписват протокол 
за въвеждането в експлоатация на съответната сграда в срок до 30 дни от датата на 
подписване на протокол, аналогичен на акт обр. 15.

Чл. 9. Първото междинно плащане по чл. 8, т. 2 от настоящия договор ще бъде 
извършено в месеца, следващ месеца на подписване на протокол за предаване на 
строителната площадка/акт. обр. 2 в срока и при условията на цитираната разпоредба от 
настоящия договор.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. (1) Срокът за изпълнение на дейността по чл. 1, ал. 2, б. „а” от настоящия 

договор е 16 ( шестнадесет ) календарни дни, считано от датата на подписване на 
настоящия договор.

(2) Срокът за изпълнение на дейността по чл. 1, ал. 2, б. „б” от настоящия 
договор е 90 (деведесет ) календарни дни, считано от датата на подписване на 
протокола за предаване на строителната площадка/акт обр. 2, съгласно График за 
изпълнение, представляващ Приложение № 3 и неразделна част от договора.

(3) Дейността по чл. 1, ал. 2, б. „в’ се извършва през периода на изпълнение на 
енергоефективните мерки на сградите и съпътстващите строително-ремонтни работи.

(4) Забавянето на проектни или строително-монтажни работи, което няма да 
доведе до забавяне в крайния срок за изпълнение на договора, не е основание за носене 
на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
техническите/работните проекти за съответните сгради ведно с всички съгласувателн и 
и разрешителни документи от съответните компетентни органи, които проекти 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува и одобрява.

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след получаване на проектите, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ становище, в което отбележи 
одобрението си или да го уведоми в писмен вид за отказа си да 
даде одобрение, както и причините за това и поправките, които изисква.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да отхвърля предоставените му работни 
проекти, освен с мотива, че не са спазени определени разпоредби на договора или 
нормативните актове.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри даден проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
нанася необходимите промени и го предоставя отново за съгласуване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За доказване на одобрението и приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти за изпълнение на набелязаните 
енергоефективни мерки на сградата и съпътстващите строително-ремонтни работи, 
страните съставят Констативен протокол. Констативният протокол е основание за 
пристъпване към изпълнението на дейността по чл. 1, ал. 2, б. «б» от настоящия договор, 
наред с условията по ЗУТ и подзаконовата уредба в областта на строителството.
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Чл. 12. Приемането на строителните и монтажните работи от дейността по чл. 1, 
ал. 2, б. «б» от договора, както и приемането и пускането в експлоатация на сградите се 
извършва след подписване на всички необходими образци на документи от НАРЕДБА 
№ 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 13. За целите на чл. 8, т. 2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
провери и подпише, респ. коригира предоставените му за преглед акт обр. 19 и 
придружаващите го документи за качеството на вложените материали в срок до 3 (три) 
работни дни от датата на представянето им. Количествата подлежат на доказване.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета 
на договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури, в съответствие с условията на 
настоящия договор, административно, организационно и друго необходимо съдействие 
за реализиране на договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и упълномощи свой квалифициран 
служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и да подписва документите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на 
договора, както и при всяка следваща промяна, за името и длъжността на 
упълномощеното лице, както и да посочи името и данните на лицето, упълномощено от 
сдруженията на собствениците на съответната сграда, което има право да подписва 
актове и протоколи.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
обектите, посочени в чл. 1 за целия срок на действие на Договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма за 
лицето, което ще бъде консултант по смисъла на ЗУТ и ще упражнява строителен 
надзор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 3 (три) 
комплекта, одобрена и съгласувана проектна документация за изпълнение на 
строителните и монтажните работи.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати изпълнението, ако то е в 
рамките на договореното с настоящия договор и отговаря на законовите изисквания.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на дейностите по чл. 1 от 
договора да осигури строителен надзор съгласно разпоредбите на ЗУТ.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след 
сключване на договора, да осигури подходящо място за приемането, складирането и 
съхранението на демонтираното от обектите излишно оборудване и съоръжения.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на 
договора:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора 
да извършва проверки относно качеството на изпълнение на отделните проектански и 
строително-монтажни дейности, влаганите материали и етапите на изпълнение, без с 
това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на задълженията му да определи допълнителен срок за изпълнение на задължението.

3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички видове и/или количества 
работа предвидени в Приложение № 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не ги заплаща.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при установяване на недостатъци, при приемане 
на резултата от извършените енергоефективни дейности, строително-монтажни и 
довършителни работи, да поиска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
допълнително уговорен между страните срок.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения при изпълнение предмета 
на договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички срокове за изпълнение така, 
както са уговорени в Договора и приложенията към него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава за съгласуване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния 
проект за сградите по чл. 1, в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител. При основателни 
възражения по проектната документация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предявени в 
сроковете предвидени в този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за 
своя сметка.

3. Ако някоя от институциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
представи за съгласуване и/или одобряване проект/и, откаже съгласуване и/или 
одобряване на проекта/проектите по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен 
незабавно и за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта/проектите 
съобразно дадените от съответната институция указания.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни енергоефективните мероприятия на 
сградите и строително-монтажните работи съгласно техническите параметри, заложени 
в договора и приложенията към него, без дефекти и недостатъци.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите технически 
съоръжения за реализиране на договора.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на отделните мероприятия и 
строително-монтажните работи да използва качествени материали, конструкции и 
изделия, отговарящи на изискванията на Закона за техническите изисквания към 
продуктите, БДС, проектната документация и техническите спецификации, като при 
поискване трябва да представя съответните сертификати и декларации за съответствие.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи всички свързани с изпълнението на договора рискове 
до момента на редовното предаване на цялата изработка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
подписването на акт обр. 15 за случаите, в които е задължително, съответно с 
подписването на протокол, аналогичен на акт обр. 15.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за трудовата безопасност и
здравословните условия на труд на работниците и служителите си по време на
строително - монтажните работи и осигурява тяхното снабдяване със средствата за 
охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи и упълномощи свой квалифициран 
представител, който да следи за изпълнението на инженеринга и да отговаря за 
контактите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



7300,  гр. Кубрат, ул. "Княз Борис Г .Ш ; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: ktibraiajkubrai. be Интернет: fittp. - wn'w kubrar be

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, 
когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на Графика за изпълнение, 
както и за всяка промяна, която може да повлияе върху изпълнението на негово 
договорно задължение.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след изпълнение на енергоефективните мерки и 
съпътстващите строително-ремонтни работи, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 (един) 
комплект екзекутивна документация.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права при изпълнение предмета на 
договора:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага извършването на определени 
дейности, във връзка с осъществяването на договора, на трети лица (подизпълнители) 
само ако същите са посочени като такива в Приложение № 2 към настоящия договор 
или да ги замени по реда и при условията на чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото му възнаграждение в 
срока и при условията на настоящия договор.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква административно съдействие от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез изискване на налична изходна информация и документи, 
необходими за качествено изпълнение на задълженията по този договор.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за добро изпълнение в размер 3 % (три на сто) 
от цената на договора по чл. 7, ал. 1. Гаранцията за добро изпълнение може да бъде 
представена по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от двете форми - паричен депозит или 
банкова гаранция. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция, същата 
следва да е неотменима, безусловна и да е валидна за срок до 60 дни след периода за 
изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2, б. „б” от настоящия договор.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок от 60 
(шестдесет) календарни дни от датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, 
аналогичен на акт обр. 15.

IX- ГАРАНЦИОННИ И РЕКЛАМАЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 20. (1) Гаранционните срокове за извършените дейности по чл. 1, ал. 2, т. 2 
от настоящия договор са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове за всяка сграда започват да текат от датата на 
въвеждането й в експлоатация.
м ч т т ш т г ™  'Г) ВЪЗЛ0ЖИТЕЛЯТ е Д^жен в писмен вид да извести 
ШПЬЛНИТЕЛЯ за възникнали дефекти. Претенциите трябва да съдържат подробно и
добре обосновано описание на случая и актуалните искания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В
писмената рекламация се посочва датата на преговорите, на която ще се обсъди
основателността на рекламацията, срока и начинът за нейното отстраняване.
Рекламацията трябва да бъде изпратена в срок до един ден от установяване на дефекта.
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(2) Основателността на претенцията се установява на определената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ среща чрез двустранно подписан констативен протокол.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява дефектите в минимално необходимия и 
възможен технологичен срок, определен в протокола по чл. 21, ал. 2. Стойността на 
възстановителните работи е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен, ако дефектите са 
породени или възникнали вследствие на непреодолима сила, действия и/или 
бездействия на трети неупълномощени лица, както и при неправилна експлоатация на 
монтираните и модернизирани съоръжения и инсталации. В тези случаи стойността на 
възстановителните работи е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Договорът се прекратява с изпълнение на поетите от страните задължения.
Чл. 24. Договорът може да бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава в срока за изпълнение на което и да негово задължение, 
включително и парично такова. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено 
уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с покана за доброволно изпълнение в срок до 14 тпги 
от получаване на поканата. В случай, че задължението не бъде изпълнено, договорът се 
счита за развален и дължимата, неизплатена част от стойността на договора по чл. 7 
става предсрочно изискуема.

Чл. 25. В случай, че договора бъде развален преди приключването на дейностите 
по чл. 1, ал. 2, б. „б” от договора, страните подписват констативен протокол за степента 
на изпълнение на договора. Констативният протокол служи като доказателство за 
вложените до момента средства за изпълнението на поетите с договора задължения, 
които подлежат на възстановяване на страната, която ги е направила в 14 - 
(четиринадесет) дневен срок от датата на разваляне.

Чл. 26. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
изпълненото до момента от предмета на договора и неустойка в размер на 20 % от 
цената по чл. 7, ал. 1 от договора.

XI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 27. Страните носят имуществена отговорност за пълно неизпълнение, за 
забавено или лошо изпълнение на поетите с този договор задължения.

Чл. 28. (1) При неизпълнение на задълженията си по отношение на сроковете по 
чл. 10 с просрочие до 30 (тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на 
неизпълнените енергоефективни мероприятия и съпътстващите строително-ремонтни 
работи, за всеки просрочен ден.

(2) В случай, че забавата в сроковете за изпълнение продължи повече от 30 
(тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
законната лихва за забава върху неизпълнените енергоефективни мероприятия, за всеки 
просрочен ден след 30-ят.

Чл. 29. (1) При забава на плащанията по настоящия договор, продължила до 30 
(тридесет) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5



% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизплатената сума, за всеки ден 
забава.

(2) В случай, че забавата на плащанията, продължи повече от 30 дни, освен 
неустойката по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неустойка в 
размер на законната лихва за забава върху неизплатената сума, за всеки просрочен ден 
след 30-ият.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 30. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по 
този договор поради непредвидимо и/или непредотвратимо обстоятелство от 
извънреден характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7- дневен 
срок писмено да уведоми другата страна за това.

Чл. 31. Наличието на непреодолима сила подлежи на потвърждаване от 
съответен компетентен орган.

Чл. 32. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с 
времето, през което с била налице непреодолимата сила.

Чл. 33. Когато непреодолимата сила продължи повече от 45 дни, всяка от 
страните може да поиска договорът да бъде прекратен, като отношенията между двете 
страни се уреждат по реда на чл. 25 от договора.

XIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 34. Всички документи, съобщения и др. книжа, както и комуникациите 
между двете страни ще бъдат осъществявани на следните адреси:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Адрес: гр.Кубрат, ул.Княз Борис I №1 
Факс: 0848 / 7 32 05 
тел.: 0848/72020 
E-mail: kubrat@kubrat.bg
Лице, отговарящо за реализирането на инженеринга е: Алкин Осман Неби

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Арт Строй М“ ЕООД
Адрес: град Варна ,9000 , бул.“Христо Смирненски“ №19
тел.: 0876 734 500
E-mail: anzheloger@gmail.com
Банка: Първа инвестиционна банка, гр.Варна
IB AN: BG62 FINV 9150 1016 5001 31
BIC: FINVBGSF
Лице, отговарящо за реализирането на инженеринга е: Ангел Василев Георгиев
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

mailto:kubrat@kubrat.bg
mailto:anzheloger@gmail.com


Чл. 35. Страните по настоящия договор се съгласяват, че при възникване на 
обстоятелства, които те не са могли да предвидят към момента на сключване на 
договора или към момента на изготвяне и съгласуване на приложенията към него, 
които могат да повлияят отрицателно върху крайния резултат на договора, всяка от тях 
може да поиска съответно адаптиране на договора. Страните се задължават да действат 
добросъвестно и изключително в интерес на постигането на целите на договора.

Чл. 36. (1) Всички спорове по настоящия договор се решават от страните с 
подписване на писмени споразумения между тях.

(2) В случаи, че не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между 
страните по настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се 
до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора, се 
решават в съответствие със действащото законодателство на Република България.

Чл. 37. Страните са задължени да опазват професионалните, служебни и 
търговски тайни на всяка от тях. станали им известни във връзка с изпълнението на 
договорните условия.

Чл. 38. Неразделна част от договора са приложенията, упоменати в него:
Приложение № 1 към договора -  “ Техническо задание” и „Техническа 

спецификация’’.
Приложение № 2 към договора -  ‘"Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”.
Приложение № 3 на договора - ‘Трафик за изпълнение”.

Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха и подписаха в 
четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя и влиза в 
сила от датата на подписването му от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/Алкив ]
Кмет на Община Кубрат/

Г л.счетоводител;

/Евшен Мустафа/

/
Упълномощен 

„Арт Строй М 
пълномощно с

на
чрез

рег.№2264/03.04.2017 г./



Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществената поръчка с предмет:

Инженеринг -  проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка 
с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по обособени 
позиции: Обособена позиция № 3: бл. "Захари Стоянов”, гр. Кубрат, ул. "Иван 
Вазов" № 6
/посочва се обособената позиция, за която се подава офертата/

ДО Община Кубрат гр. Кубрат Област Разград, ул. Княз Борис 1 № 1 П.К. 7300

(наименование на Възложителя)
ОТ: "Арт Строй М" ЕООД

(наименование на участника)
ЕИК: 203554583

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта 
на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура с предмет: 
Инженеринг -  проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка 
с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по обособени 
позиции: Обособена позиция № 3: бл. "Захари Стоянов", гр. Клбрат, ул. "Иван 
Вазов" № 6

/Обособена позиция -  номер и име/
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и 
представения проект на договор.

Гаранционен срок за строежа, включващ всички обекти в неговия състав, ще 
съответстват на сроковете, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 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 и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:



> Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, 
съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и договорните условия на договора;

> Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие 
със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо 
законодателство в областта на проектирането и строителството;

> Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в 
експлоатация се осигуряват за наша сметка.

> Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, 
които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са 
за наша сметка.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 
коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите 
спецификации.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в следните срокове:
Срок за изпълнение на проектирането: 16 (шестнадесет) календарни дни 
Срок за изпълнение на СМР: 90 (деветдесет) календарни дни

Сроковете за изпълнение се представят единствено в календарни дни. 
Предложения, които съдържат срокове в други мерни единици, ще бъдат отстранени 
от участие в процедурата

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (ето и 
осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на 
оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще 
остане обвързващо за нас.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се 
прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има 
конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.

Приложения:
1. Организация за изпълнение на поръчката.
2. Линеен график.

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност 

Наименование на участника

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
Дата

Име и фамилия



ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРОЕКТИРАНЕТО И  НА  
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ -ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ , ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
МЕТОДИ И  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ.РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА 
ТЯХНОТО НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ.

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВА ТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСА НА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И  СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

АЛ. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

^  ОБЕКТ на настоящата поръчка е работно проектиране, 
осъществяваме на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на 
многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национачна програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция 
№ 3: ол. .. Захари Стоянов ", гр. Кубрат, ул. Иван Вазов' №  6

ф и г  1 2

Геометрични характеристики на сградата

Застроен Разгъната Отопляема Отопляема застроена площ /кондиционирана/ /кондициониран/
площ /по ЗУТ/ площ обем

2т m2 m2 т3
672,22 3802,95 2 821 6 341

•/ ЕПЖБ Захари Стоянов ', находящ се в кв.34 по плана гр.Кубрат е с 
административен адрес: гр.Кубрат, ул. "Иван Вазов ” №6. Сградата е изцяло с 
жилищно предназначение. Жилищният блок се състои от три секции с по един вход. 
Едната секция е с 5 жшищни етажа с по три апартамента на етаж с асансьор, а 
останалите две секции са с 4 жилищни етажа е по три апартамента на етаж. 
Всяка секция е със сутерен в който са разположени мазите за всеки апартамент. 
Конструкцията е изпълнена по система ЕПЖС. Покривната конструкция 
представлява плосък двоен покрив по система ЕПЖС, покрцт с ьфрбходимите 
изолационни слоеве и хидроизолация. у п /  Ц



т я

I
МЕРКИ ПРЕДЛОЖЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖА,

S Подмяна на: електрическата инсталация е общите части на сградата е 
трите входа; изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части в трите 
входа;, заземителна инсталация на електромерното табло във всеки вход, 
гръмоотводна инсталация на всеки вход; водопроводната инсталация от 
поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части; на компрометирани 
вътрешни канализационни тръби в общите части; покривната хидроизолация на 
целия блок; ламаринени шапки и обшивки; водосточни тръби;

^  Репариране на: обрушените стъпала с цел възстановяване на 
бетонното покритие на армировката им; компрометираните бетонни настилки по 
периметъра на блока, така че да са водонепропускливи; пукнатините по фугите на 
панели и участъците с напукана и паднала мазилка по таваните на тераси и 
стьлбищната клетка.

s  Възстановяване на: бетонното покритие на армировката във 
фасадните панели на стълбищните клетки; водоплътния материал във фугите 
между фасадните панели; бетонното покритие на балконските точи в зоната на 
стъпване на парапетите; проводимостта на комините; вентилацията на баните и 
кухните; компрометираните вследствие на теч стени и тавани; освежаване на 
общите части на сградата - в резултат на изпълнение на СМР, до ниво поне 
първоначалното им състояние- шпакловка/кърпежи/ и латексово боядисване.

S  Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 Наредба 
1 з-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/201 Зг.) - 5 0 м;

s  По настоящата процедура се финансират дейности, допустими по 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, за които е потвърдена тях на та 
икономическа целесъобразност

И  ПОДМЯНА НА ДОГРАМА

каса и метални единичниs  Демонтаж на дървени слепени прозорци с 
остъкления на тераси = 124 бр. 
s  Демонтаж PVC прозорци = 4 бр.
^  Остъкляване на открити балкони с пет или повече камери пластмасов профил 
от екструдиран поливинилхлорид (PVC), със стъклопакет с едно обикновено - отвън 
и едно нискоемисионно стъкло - от вътре. U<1,4 W/m2.K ~ 181,50 M2

Доставка и монтаж на прозорци с пет или повече камери пластмасов профил 
от екструдиран поливинилхлорид (PVC) със стъклопакет с едно обикновено - отвън 
и едно нискоемисионно стъкло - от вътре. U<1,40 W/m2.K~- 427,50 m2 
^  Демонтаж на входни врати = 3 бр.
s  Демонтаж на дървени врати на складови помещения на входове = Збр.

Доставка и монтаж на външна врата от поцинкована стомана, топлмнно 
изолирана с 0,046 ш твърд полиуретанов пенопласт, защитена от Ж,ордзия и 
обработена с висококачествен полиестерен лак. Остъкление на в'ратШа: 30-50 % 
двойно изолиращо стъкло с едно нискоемисионно стъкло ор?Св^т щ ^ьм жшището.

И '
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Вратата е стандартизиран продукт в ЕС, който трябва да отговаря нЬ 
изискванията на европейските норми за постигане на херметичност, 

ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и тотинна 
изолация. Изискване за коефициент на топлопреминаване на новата външна врата:
U <1,00 W/m2K ~ 15,25 m2
s  Доставка и монтаж на AL плътни или (еквивалент) врати на складове към 
входно предверие с U<l,25W/m2.K~ 7,21 m2
s  Уплътняване на фуги около прозорци и врати с полиуретанова пяна ~ 1 178,39 
m2

Ф Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма по апартаменти

s  Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен 
монтаж -  438,44 м
s  Доставка и монтаж на козирки от алуминий за външен монтаж по прозорци 
на остъклени балкони ~ 233,54 м
s  Вътрешно подмазване по страници на строителни отвори с широчина -0,20 т 
и челно подмазване с широчина -0,20 ш след подмяната на прозорци и врати ~ 1 
178,39 м
s  Шпакловане по страници на строителни отвори с широчина -0,20 ш и челно 
шпакловане с широчина до -0,20 ш, след подмяна на прозорци ~ 1 178,39 м 
s  Демонтаж на съществуващи метални парапети и остъкления на открити 
балкони ~ 87 m 2
s  Изпълнение на кърпеж от гипс по наранени участъци на стени и таван в 
стьлбищната клетка ~ 131 M2
S  Боядисване с цветен латекс двукратно на стени и таван в стълбищни клетки 
~  1 310 m2
S  Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци 
при подмяната на дограмата до 20 km ~ 50 m3

0  ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШ НИ СТЕНИ 
s  Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи 
топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол (EPS), 
с дебелина -0,08 ш, експлоатационен коефициент на топлопроводност Х=0,035 
W/mK, обемна плътност с допуск р= 15 -5-16 kg/тЗ, напрежение на натиск > 70 
кРа. Топлоизолационната система включва:

а) трудногорим, стабилизиран EPS-F;
б) еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от 
EPS;
в) еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни плочи от EPS, за вграждане на армираща стъклотекстилна 
мрежа;
г) текстилна, стъклена мрежа с алкалоустойчиво покритие с широчина на 
бримката - 4x4 тт;
д) дюбел с пластмасов пирон 10/130 тт;
е) акрилен цветен праьшер-импрегнатор на дисперсна основа, акршни полимери и 
фини частици (грунд заздравител и гшпрегнатор на основи, които ще бъдат 
третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни ш и сшиконовш^
ж) силикатна нано-мазилка е едрина на зърната 2 тт драсканскструктура с 
антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи, с качества ^ за д ъ р ж а н е  на



прахови частици от атмосферата.
Топчоизолацията се полага по неизолирани стени. -  1 298,40 m2 

s  Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи 
топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол (EPS), 
е дебелина -0,03 м, експлоатационен коефициент на топлопроводност X -0.02 8 
W/mK, обемна плътност с допуск р ~  15-46 kg/мЗ, напрежение на натиск > 70 кРа. 
Топлоизолацията се полага по вече изолирани стени, с цел изравняване и уеднаквяване 
с новоположената. -  265,91 M2
S  Външно обръщане около всички прозорци и врати с топлоизолационна система 
по външни стени от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина -0,02 м, 
експлоатационен коефициент на топлопроводност X =0,035 W/mK, обемна плътност 
с допуск р= 15 = 25 kg/m, напрежение на натиск > 70 кРа. Широчина на ивицата -
0,20 м. Ечементите на топлоизолационната система са вече описани ~ 464,82 m2 
S  Доставка и монтаж на еластична делатационна фуга между входове, вкч. и 
покривни елементи с широчина 0,5 т ~  77м

■ф Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на външни стени 

^  Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови водосточни тръби 
0 1 0 - 1 5  см по фасади, вкч. отводняване в съществуваща канализация ~ 180 м 
s  Демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор = 5 бр. 
s  Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на 
топлоизолация ~ 2 029,13 M2 
^  Почиствне на обекта.
^  Натоварване ръчно, разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 20 
km. ~ 50 M3
^  Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h<30 т и предпазна 
= 3 350 мЗ

И  ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ
Доставка и полагане на топчоизолация (над покривната плоча) включваща: 

лепило за топчоизолация, екструдиран пенополистирол за покриви с дебелина -0,12 т 
и коефициент на топлопроводност Х=0,032 W/mK, мрежа за PVC и дюбели ~ 644 M2 
S  Доставка и полагане на топлоизолация на стени на техническо помещение) 
включваща: лепило за топлоизолация, екструдиран пенополистирол за покриви с 
дебелина -0,05 т и коефициент на топлопроводност I =0,035 W/mK, мрежа за PVC и 
дюбели -  40,10 M2 Доставка и полагане на топчоизолация (над покривната пчоча на 
техническо помещение ) включваща: лепило за топчоизолация, екструдиран 
пенополистирол за покриви с дебелина -0,05 т и коефициент на топчопроводност 
Х=0,032 W/mK, мрежа за PVC и дюбели ~ 28,47M2
s  Доставка и полагане на топлоизолация на стени (бордове и над зид на основни 
покриви) включваща: лепило за топчоизолация, екструдиран пенополистирол за 
покриви с дебелина -0,08 т и коефициент на топлопроводностХ=0,035 W/mK, мрежа 
за PVC и дюбели -  266,90 m 2
^  Доставка и монтаж на прозорци (  техническо помещение по покрив ) с 
петкамерен пластмасов профил от екструдиран 
(PVC),стъклопакет с U<2,00 W/m2.K ( 0,75/0,75 ) = 3 бр.



Ф  Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани 
топлинното изолиране на покрива

s  Вътрешно подмазване и шпакловаме по страници на строителни отвори с 
широчина -0,20 т и челно подмазване с широчина -0,20 т след подмяната на прозорци 
~ 9 м
S Демонтаж на съществуваща поцинкована ламарина по бордове с широчина
0,50-152 M2
s  Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив -644 M2 
s  Демонтаж на съществуваща замазка по покрив ~ 644 M2 
^  Демонтаж на водосточни казанчета = 12 бр.
s  Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 0,05 т върху 
топлоизолация - 644 m2
s  Доставка и монтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина, при 
ремонти -  12 бр.
^  Доставка и монтаж на обшивка по покрив ( тераси и главни входове) = 70 m2 
s  Обшивка на покрив с поцинкована ламарина — 152 M2
s  Доставка и монтаж на пароконтролираща мембрана /  изолационно 
алуминиево фолио- пароизолация = 629 m2
s  Грундиране с битумен грунд за полагане на хидроизолация = 629 m2 
s  Доставка и полагане на хидроизолация без посипка -  644 m2 
^  Доставка и полагане на хидроизолация с посипка ~ 644 m2 
s  Измазване на комини ~ 92 m2
s  Заготовка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина по комини =15 бр. 
s  Доставка и монтаж на конвенционална външна мълниезащитна инсталация =
3 компл. Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци на 20 km. = Ji 
m 3

И  ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД
S  Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи 
топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол (XPS), 
с дебелина -0,08 ш, експлоатационен коефициент на топлопроводност Х=0,032 
W/mK, обемна плътност с допуск р= 15 -т- 25 kg/m, напрежение на натиск > 70 кРа. 
Елементите на топлоизолационната система са описани в мерките за 
топлоизолиране на стени. Топлоизолацията се полага по външни стени на сутерена, 
граничещи с външен въздух ~ 185 M2
s  Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на AL плътни прозорци на 
сутерени с U<1,25 W/m2.K ~ 22 M2
s  Доставка и полагане на топлинна изолация по под, граничещ с външен въздух 
(еркери при усвени и остъклени тераси).
Топлинната изолация ще се изпълни по система, описана в мерките за 
топлоизолиране на стени, с дебелина на топлоизолационен материал EPS 5=0,05 т, 
И)=0,028 W/mK, дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка и завършващ слой силикатна 
нано-мазилка. ~ 36,50 M2

Ф  Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на пода

^  Вътрешно подмазване и шпакловаме по страници на строителни отвори с 
широчина -0,20 т и челно подмазване с широчина -0,20 т след подмянатаjia  прозорци



- 101,40м
s  Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолация по 
стени на сутерен и еркери ~ 221,50 m 2

0  РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ И  
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В 
ОБЕКТА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ (ЖИЛИЩНАТА СГРАДА)

•S Демонтаж на съществуващи осветителни тела в стълбища = 35 бр. 
s  Доставка и монтаж на осветителни тела в стълбища, вкл. датчик за 
движение, ключове и окабеляване — 35 бр.

Ще бъдат спазени и изискванията по :
Част „Пожарни и аварийна безопасност”: Наредбата от 29.10.2009г., в сила 
от 05.06.2010г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, 
и по
Част „Санитарно-хигиенни изисквания към строежите

1. При вътрешни ремонтни работи трябва да се упражнява контрол за 
недопускане употребата на строителни материали, които могат да отделят 
замърсители и употребата на които води до концентрации, надвишаващи 
допустимите граници - отнася се за материали, използвани за подове, 
прегради, стени и стенни обшивки тавани, изолационни материали, бои и 
лакове, средства за защита на дървесината, лепила, покрития за измазан 
подове, мазилки, инсталации и др.

2. При вътрешни преустройства и ремонтни работи трябва да с 
упражнява контрол за несъздаване на неприемливи рискове за работещите, 
пътниците и посетителите в сградата от инциденти като подхлъзване, 
спъване, падане - от поставяне на подови материали с хлъзгаво покритие, 
създаване на внезапни промени в нивото на подовете чрез прагове пред 
помещения и зали, промени в нивата по коридори и фоайета и пр.

Организация, ръководството и цели за изпълнението на проекта

Организация за изпълнениеИнструмент
Добре планирано За да се постигне безпроблемно изпълнение на дейностите,
съставяне на екипа и е важно да се ангажират всички членове от Звеното за
усилия за правилната изпълнение на проекта (ЗИП) и нашият екип във възможно

с най-ранния етап от изпълнението на задачата. В случая,
на това ще е веднага след сключването на договор за

от изпълнение на обеществената поръчка. Друг ключов момент
за е наличието на експерти, които да отговарят за 

различните области във връзка с управлението и
сътрудничеството с изпълнението на проекта. Това от своя страна ще улесни
цел точно и координацията и комуникацията между Възложител у “
качествено Изпълнител по повод изпълнението^на отделнитедейн/^атл.

комуникация 
възложителя 
ранен етап 
изпълнението 
добро



изпълнение. Не на последно място, ние като фирма с богат опит ще се) j
стремим да интегрираме знанията и опита на екипа си за' 
изпълнение на проекти в работата и при създаването на

______________________резултатите в процеса на изпълнение на договора.__________
Своевременност Задължително е този проект да бъде осъществен

своевременно и ефективно. Първоначалният фокус на 
работата ни е да гарантираме, че всички пречки за 
своевременното изпълнение на проекта са идентифицирани 
предварително или ако непредвидено възникнат такива, да 
ги отстраняваме бързо, ефективно и гъвкаво. За да 
постигнем целите на проекта и обществената поръчка, ние 
ще се придържаме стриктно към времевия график на 
дейностите, част от настоящата оферта, както и към 
общия времеви график на проекта. Ще се извършва 
постоянен мониторинг и проследяване на изпълнението на 
графиците на останалите изпълнители с оглед на ранното 
предизвестяване за рискове от забавяне и/или неизпълнение 
и съответно за прилагане на мерки за елиминиране на риска,
описани в настоящата Техническа оферта._________________ |
Нашият подход за изпълнението на проекта ще гарантира 
нуждите на проекта и специфичните условия, които да 
бъдат изцяло задоволени и съобразени по отзивчив и гъвкав 
начин. Особено внимание се отделя на проучването на 
алтернативни решения на проблемите в сътрудничество 
със ЗИП и адаптиране на решенията към местните условия. 
Своевременното верифициране и съгласуване на проектната 
документация от страна на различните компетентни 
институции, имащи отношение към проектните дейности е 
от кпючово значение и е важна предпоставка за 
изпълнението на проекта съгласно планирания график. За 
целта ние като фирма Изпълнител ще се стремим да 
изготвим съответната съгласувателна документация в 
кратки срокове, като се стремим да ограничим и да 
преодолеем всякакви рискове, водещи до удължаване на 
съгласувателните процедури. Същият подход ще прилагаме 
и при постъпили от съответна институция изискване за 
разяснения, допълнителни докушенти и други. В случай на 
забавяния от страна на компетентните институции, 
нашата фирма ще следи за спазването на нормативно 
регламентираните срокове и ще е в постоянна комуникация 
с отговорната институция за съдействие при разрешаване 
на възникнали проблеми и закъснения в съгласувателната 
процедура.

Съгласуване във Изпълнението на основните дейности и постигането/на
времето на резултатите, предме т на инвестиционния проектгсалуаект

УИ

Съгласуване във 
времето на 
проектната 
документация от 
компетентни 
институции

Отзивчивост, 
гъвкавост и 
желание за 
адаптация към 
специфичните 
условия



(/ и
изпълнение на 
дейностите по 
проекта

на преглед и оценка в настоягцата обществена поръчка). Мие 
ще вземе предвид резултатите от дейностите от 
проектирането, строителство и строителен контрол, 
които са основи а част от инвестиционния проект, 
осигуряването на съгласуваност във времето за изпълнение 
на дейностите по настоящата поръчка и резултатите от 
другите процедури (договори) в рамките на проекта е от 
ключово значение. С оглед на това, ние ще съгласуваме още 
във встъпителната фаза с Възложителя сроковете за 
предоставяне на необходимите документи и детайлния 
график за изпълнение на дейностите.

Навременно 
предоставяне на 
необходимите 
документи за 
изпълнението на 
проекта и наличие 
на достатъчно 
информация

Осигуряване на 
качеството

Предоставянето на необходимите документи, свързани с 
действащите в общината системи за мониторинг и 
контрол от страна на Възложителя в началния етап на 
проекта, както и запознаването с опита на Възложителя 
от работата му с тях, са изключително важни за успеха на 
проекта. Ние като Изпълнител ще използваме тази 
предпоставка, за да надграждаме върху положителни 
досегашни практики в общината. Пълният списък на 
необходимите документи ще бъде представен на 
Възложителя по време на встъпителната фаза.

Интегриране на 
добри практики от 
досегашния ни опит  
като Изпълнителя

Международните стандарти и процедури за осигуряване на 
качеството ще се прилагат по отношение на управлението 
на проекта и на всичките дейности по договора ни, 
осъществявани в контекста на проекта. По време на целия 
срок на проекта ние, като Изпълнител ще гарантираме, че 
планът се изпълнява правилно, като ще проверяваме 
всичките осъществени дейности и качеството на 
изпълнените и отчетите строителни дейности, както и на 
изготвените документи.
Ние , като Изпълнител разполагаме с широкоспектърен 
опит и добри практики в областта на управлението на 
проекти с външно финансиране, подготовка и реализиране 
на инвестиционни проекти, оценка на въздействието. Ние 
като Изпълнител ще идентифицираме най-подходящите 
добри практики и ще ги адаптираме и въведем в системата 
за управление и отчитане на проекта, което ще гарантира 
постигането на по-добра устойчивост в реализирането на 
проекта.

Принцип на 
Трансфер на знание 
и устойчиво 
развитие

По време на изпълнение на проекта, ние като Изпълнител 
ще раоотим в съответствие с принципите на прозрачност, 
отчетност и трансфер на знания и практики, които ще 
спомогнат за устойчивото развитие на проекта. П0&содът



включва трансфер на опит и познания към ЗИП, за да 
гарантираме успешното изпълнение на проекта, 
правилното изразходване и отчитане на средствата и 
постигане на заложените резултати.

ш
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ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:

\

Л.2.1. Изготвяне на работен проект по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти- описание на общите условия

1. Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени 
съгласно изискванията на следните НОРМА ТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
2. Закон за устройство на територията (ЗУТ);
3. Закон за геодезията и картографията;
4. Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
5. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
6. Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони - обн. ДВ  
бр.3/13.01.2004 г., изм. ДВ, бр. 10/28.01. 2005 г„ изм. ДВ бр. 76/5.10. 2012 г . ,Х  
поел. Изм. ДВ бр. 21/2013г.
7. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и= 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи;
8. Наредба №  4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, 
включително за хората с увреждания;
9. Наредба №  РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на 
строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската 
система за проектиране;
10. Наредба №  13-1971 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар, (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.);
11. Наредба № 1з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ. бр. 81 от 2011 г.).
12. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на 
работното оборудване (обн. ДВ. бр. 88 от 1999 г.);
13. Наредба №7 за енергийна ефективност - 2009г. (изм. - ДВ, бр. 27 от 
14.04.2015 г.)
14. Наредба №  4 от 2009 год. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна cpftyt за 
населението, включително за хора с увреждалия.

и



15. Наредба №  4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум 
чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по 
време на строителството.
16. Наредба №  5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на 
строежите.
17. Наредба №4 от 22 декември 20Юг. за мълниезащита на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства.
18. Наредба №3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии.
19. Наредба №9/2001 г. на M3, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, 
предназначена за питейно - битови нужди.
20. Наредба №49/1976 г. на M3 за изкуственото осветление.
21. Наредба №3 от 09.07.2004г. за устройство на електрическите уредби и 
електропроводни линии
22. Наредба №  4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и приложимата 
нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния 
проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за 
финансиране дейности.

Последователност и етапи- фази при изготвяне на работния проект.
1 Предварително съгласуване, конкретизиране на заданието, изискванията към 
проекта и посещение на обекта заедно с Представител на Възложителя и СС. 
за предпроектни проучвания.
20глед на обекта от всички кпючови експерти за заснемане на обекта и 
проверка на техническото обследване, паспорта и енергийното обследване. 
При необходимост допълнителни съгласувки и становища от 
експлоатационните дружества
ЗПроектиране по всички части на проекта, с вътрешни съгласувки между 
отделните части по проекта, оперативки за доизясняване и оперативна 
дейност.
4 След завършване на работата по всички части на проекта -  оперативка с 
Възложителя за представянето на проекта. Преглед -  дали е изпълнено 
заданието дачи има непълноти, забележки, пропуски за да бъдат отстранени 
преди предаване на Възложителя за съгласуване и искане разрешение за 
строеж.
5Направа на евентуално наложили се корекции, КСС по всички части; 
размножаване и комплектуване на проекта на хартиен и електронен носител, 

полагане на необходимите подписи и печати и предаване на проекта на 
Възложителя
Следващия етап е след разрешението на строеж и той е по време на 
строителството, където проектантите по всички части упражия^Ьт 
Авторски надзор по време на целия строителен процес до подписване



Работните проекти ще бъдат придружени с подробни количество-стойности 
сметки по приложимите части. Първата стъпка за изпълнение предмета на 
поръчката е заснемане и изготвяне на проекти, съгласуване и издаване на 
разрешение за строеж.
• Изготвянето на проекта в проектна фаза „Работен проект” по отделните 

проектни части съгласно техническият паспорт и енергийното обследване, 
както и заснемане от место и конструктивни изпитения при необходимост.

• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни 
дружества и заинтересовани институции, в съответствие с изискванията на 
нормативната база и действащото законодателство;

• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското 
законодателство; Получаване на разрешение за строеж, съгласно изискванията 
на чл. 142 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството.

А.2.2. Проектни части и проектантски екип, съгласно спецификата на проекта и 
Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

За изготвяне на проекта на фаза „ Работен проект “ ще се включат експерти по 
всички необходими проектни части, описани в Наредба №  4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г.

Основни ЦЕЛИ , които трябва да бъдат постигнати от Програмата чрез 
работните проекти за саниране и последващото им изпълнение от проектантска и 
строителна гледна точка, са;

- Подобряване на качеството на жизнената среда, осигуряване на безопасни и 
здравословни условия за обитаване

- Подобряване на градската и архитектурна среда, придаване на нов, модерен 
облик на сградите

- Увеличаване на прогнозния жизнен цикъл на сградите и повишаване на 
пазарната стойност на имотите в съответната сграда, както и обновяване на 
входовете на сградите и общите части

- Подобряване на енергийната и топлотехническа ефективност на сградите 
при максимално изгодни икономически условия, намаляване на енергопотреблението 
на домакинствата, икономия на разходите на домакинствата през зимата

- Конструктивни укрепвания на сградите, само при при необходимост.

Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 
ЗУТ, Наредба №  4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в 
зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите 
следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по 
приложимите части.
Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатацмсшии 
дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитрфг на 
Общината.



пВ обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на 
предвидените за влагане строителни продукти (материапи, изделия, комплекти и 
системи) е технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки 
Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията 
на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти.
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от 
осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се 
осигуряват от проектанта.
При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на 
инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в 
изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. Работният проект за 
нуждите на енергийното обновяване на посочените в предмета на поръчката 
сгради.
С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, 
осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените 
видове СМР;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за 
договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за 
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП:
3. се осигурява съответствието на проектните решения с 
изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА ^
Работният инвестиционен проект следвала е с обхват и съдържание съгласно 
нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта

Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект за енергийно 
обновяване в следния обхват:

*  Част АРХИТЕКТУРНА:
s  Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения,във 
връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за 
необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за 
изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на 
фасадните дограми ш и типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при 
необходимост - (Ml: 100);
s  Характерни вертикални разрези на сградата - Ml: 100;
s  Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след 
изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото 
решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за 
финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно 
всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл.
дограмата по самостоятелни обекти и общи 
дава решение за интегриране на вече изпълнени

асти, предвидена за подмяь 
обекта ЕСМ.



у Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи 
изпълнението на отделни СМР. в т.ч. тотоизолационна система по елементи на 
сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на 
балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на 
конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и 
с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, 
предпазни парапети и привеждането им към нормативите ~ М  1:20.
^  Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на 
дограмата, която следва да съдържа:

S Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени 
растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на 
отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части; 

s  Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина 
за обекта:

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

S Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта 
да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен 
вид прозорец, врата ш и витрина за обекта, 

s  Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със 
спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на 
помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 
обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 
спецификацшта на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на 
работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните 
типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна 
ефективност и техническото заснеманеСъщото изискване важи и за означенията 
на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и 
Количествено-стойностната сметки.

*  Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
s  Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените 
в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във 
връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към 
записката се пршага спецификация на предвидените за влагане строителни 
продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е пршожимо) с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
■s Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на 
сградата - остъкляване/затваряне бачкони и лоджии, парапети и др. - които са 
пршожими; Деташите се изработват с подробност и конкретност, които следва 
да осигурят изпълнението на СМР.

^  Част EJIEKTPO - заземите.!на и мълниезащитна инсталации
s  Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 
изделш) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с 
действащи норми и стандарти
s  Графична част, вкл. детайли за изпълнение

~  Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

у



s  Обяснителна записка 
s  Технически изчисления
s  Гиафична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли 
и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и 
оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации 
и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни 
продукти.

*  Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ -
с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №  13-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 
съобразно категорията на сградата
s  Обяснителна записка

Графична част
*  Част ПБЗ

с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №  2 от 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи 

^  Обяснителна записка 
s  Графична част

*  Част ПУСО

с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Д 
приета с ПМ С№277 от 2012г.

*  Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -

по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки 
за видовете СМР.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ И  ЕКИП ОТ ПРОЕКТАНТИ:

1. Ръководител на екипа е Архитект, който притежава пълна проектантска 
правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с 
предмет, сходен с предмета на поръчката;
2. Конструктор, който притежава пълна проектантска правоспособност по 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, сходен с 
предмета на поръчката;
3. Проектант по част „В и К ” - строителен инженер -  „ В и  К ”, който 
притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и 
при изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчкатсу'



4. Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ т п т  
проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност й е с 
опит при изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;
5. Проектант по част „ ОВК” — инженер ОВК, който притежава пълна 
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/  и е с опит при изготвяне на 
проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;
6. Проектант по част „Електрическа” -  електро-инженер, който притежава 
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с  опит при изготвяне на 
проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;
7. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който притежава 

удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност и е с  опит при 
изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;
8. Проектант по част „Пожарна безопасност” -  инженер, който притежава 
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 
проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;
9. Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците -  инженер,
които притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с  опит 
при изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката;

Съгласно Календарния график, времето за изготвяне на проектирането по всички ^
части, е в рамките на 16 дни и предвиждаме 24 дни за издаване разрешение за ' 
строеж и влизането му в сила.

А.2.3. Организация на проектантската дейност.
Съподчиненост и взаимоотношения сучастниците в проекта.

В организационно отношение, проектантският екип ще работи под 
ръководството на Ръководителя на проектанския екип.

Ръководител  проектански екип -  задължения:
• отговаря за изготвянето на инвестиционните проекти;
• осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа на главния 

изпълнител и останалите участници в процеса;
• отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за 

обществената поръчка;
• координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на 

компетенциите и правомощията си -  изготвяне на работен проект;
• изготвя доклади до ръководителя на екипа на главния изпълнител, по о т н М ^ и е  

на отчитане на извършената работа;



- t/J'J
• съдейства за изготвянето и утвърждаването на справки и докчади съгласно 

формата и изискванията и при проверките по изпълнението на работата;
• изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но които са му 

наредени от Изпълнителя, изпълнител на настоящата обществена поръчка, или 
от Възложителя, тогава, когато Изпълнителят не се е противопоставил 
писмено на такова нареждане;

• изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 
договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

А.2.4. Изготвяне на работен проект

Работният проект за нуждите на енергийното обновяване обхваща само 
задължителните мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване за 
допустими дейности по Националната програма, другите мерки са препоръчителни 
изависят от възможността да се включат ценово без да се надвиши бюджета с 
непредвидените разходи..

При изготвяне на работния проект проектанския екип ще се съобрази със 
заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни ж итщни сгради, а именно:

1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към 
строежите

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в % 
сградния сектор вкчючва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната >J 
стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно 
се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31 /ЕС, Директива 
2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, 
Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за 
енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/1 Об/ЕИО, Директивите от „Нов подход" и стандартите от причожното им 
поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски 
практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото 
равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата 
основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва;

На основание на ЗУТ;
• Наредба № 7 от 2004 г. 

на енергия в сгради;
• Наредба № 5 от 2006 г.

за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

за техническите паспорти на строежите.

J



• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приеман£ на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:

• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициран е и оценка на енергийните спестявания на сгради;

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите;

• Наредба №  РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка 
за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 
инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната 
ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.
На основание на ЗЕ:

• Наредба №  15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното 
прилагане.
На основание на ЗТИП:

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на 
Министерския съвет от 2006 г.
При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва 

да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, 
които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, . 
определени в приложение I  на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/1 Об/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните 

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на 
строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

• безопасност в случай на пожар;
• хигиена, здраве и околна среда;
• достъпност и безопасност при експлоатация;
• защита от шум;
• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
• устойчиво използване на природните ресурси.

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки
проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на 
сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат 
съгласувано и са нормативната база за планиранпроект иране, о р сле^в^е  и 
сертифициране на сградите.



Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение' и 
поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са 
следните:
• да не представляват заплаха за хигиената ш и здравето на обитателите т и на 

съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да 
осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на 
въздуха, влага и шум;

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, 
местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от 
неприемливи въздействия от вибрации;

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на 
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и 
на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически 
осъществимо и икономически целесъобразно.
Техническият показател, който се нормира в числова стойност за 

съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на 
енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на 
първична енергия в kWh/m2“. За различните пдс редназначения на сградите този 
показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на 
енергопотребление по скалата от А до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се 'v  
включват най-малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;
2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и 

вътрешните пространства, в т.ч.:
а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен 

капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни 
мостове;

б) въздухопропускливост;
3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително 

изола ционните характерист ики;
5) климатичните инсталации;
6) системите за вентшация;
7) естественото осветление и осветителните инстапации;
8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
7) естествената вентшация;
10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на 

сградата и вътрешните климатични условия;
12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително & енергийния бачанс надгрбдата.
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определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни 
климатични условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ж илищни 
сгради, се приема за изпълнено, когато интегрираният показател -  специфичен 
годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на 
клас на енергопотребление „С ”.

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики 
на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността 
на разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) №  244/2012 на 
Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по 
скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на 
енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от 
осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират 
целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка — за 
целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети 
от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически 
най-изгодния пакет за достигане на минималното изискване — клас „ С “ на 
енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност 
на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на 
понятието „Енергийна ефективност в сгради” -  това е осигуряването и 
поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното 
топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с 
минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).

Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни 
енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи 
технически параметри на показателите за разход на енергия по същество 
представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на 
инвестиционния строителен проект.

С работния проект:
• се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща 

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

договаряне изпълнението на строителството;
• се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към 

строежите по чл. 169 от ЗУТ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да 
включват:

всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 
обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните 
изисквания за енергийна ефективност.
съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението



11Jна които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на 
конкретния обект.

У В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти 
(материали и изделия, които съответстват на техническите 
спецификации на действащите в РБългария нормативни актове. 
Продуктите трябва да имат оценено съответствие със 
съществените изисквания определени в Закона за техническите 
изиквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и 
материали за енергийното обновяване ( топлоизолационни 
системи, дограми и др.) трябва да са с технически 
характеристики, съответни на заложените в Индикативния 
бюджет и Обследването за енергийна ефективност за всяка 
конкретна сграда.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените 
към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за 
изпълнение на обновителните дейности по обекта.

> Проектно-сметната доку>ментация следва да бъде изработена, 
подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по 
реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните 
части, съгласно Законите за камарата на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се 
доказва със заверени копия от валидни удостоверения за 
правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя и 
представител на СС, а частите по чл. 139, ач. 4 от ЗУТ - и от 
лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. 
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и 
преработки, ако такива се натгат, за своя сметка в срок до 10 
дни след писмено уведомление от Възложителя.

> Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на ' 
разположение на Възложителя през цячото времетраене на 
обновителните и ремонтни дейности.

г  Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в 
следните случаи:

& Във всички случаи, когато присъствието на проектант на
обекта е наложително, след получаване на писмена покана от
Възложителя.

& 3а участие в приемателна комисия на извършените 
строително - монтажни работи.

& При необходимост от авторски надзор на обекта, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана изпратена чрез 
куриер, по факс или по електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на 
посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако 
авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо 
уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ч Уобекта на посочената в поканата дата проекиъЬнгка 
изработил частта от проекта, за която е необходим 
авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на 
строителната площадка и извърши необходимия авторския 
надзор.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да 
упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като 
се отзовава на повикванията на Възложителя.
& Изпълнителят се задължава да не разгласява информация 
свързана с проектите, която да бъде използвана от трети 
лица при участие в конкурсите за изпълнение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Работният проект следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и 
електронен носител.

ПРЕДВИДЕНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ИНТЕРВЕНЦИИ ПО \ 
СГРАДИТЕ, СЛЕДВА ДА ВКЛЮЧВАТ:

Ф  всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в 
зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, 
ако в техническото обследване са предписани като задължителни;

Ф обновяване на общите части на многофам илн и те жилищни сгради (ремонт на 
покрив, фасада и др.), ако са предписани в техническото обследване;

Ф всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като 
задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед 
постигане на необходимия клас на енергопотребление в съответствие с 
Наредба №  7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Ф съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с 
изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и 
обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без 
изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и 
устойчивост на конкретния обект.

Всички предписани в работния проект 
финансиране по Националната програ.ча 
многофамилни ж илищни сгради.

ft \ \

дейности ще са допусти.ми за 
за енергийна ефективност на



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В Ь ЧА
ПРОЕКТИРАНЕТО Е  РАЗДЕЛЕНО НА ДВА ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ 
ПОТОКА:

• Взаимоотношения между Изпълнителя, Възложителя, проектанта и

Ще се извършва периодично запознаване на напредъка в проектирането и 
съгласуване на готовите работни проекти с оторизирания представител на главния 
изпълнител. Същия ще има възможност да организира срещи всяка седмица с 
проектантския екип или само с отделни представители по определени части на 
проекта. В неговите прерогативи е включена възможността да изиска доработка 
или преработка на работни чертежи и схеми. Преди окончателното предаване, 
работните проекти се съгласуват от представителя на главния изпълнител.

• Взаимоотношения между отделните участници в проектантската 
дейност и ЗИП

Дейностите по изпълнението на проекта във фаза Работен проект “ ще се 
организира по следния начин: ще се разработи график за изпълнението на отделните 
части на проекта; ще се обособят ключови моменти за етап на готовност в 
изпълнението на дадена част, така че да може да се ползва като подложка от друг 
проектант; ще се изисква предаването на отделните части поетапно за съгласуване 
и одобряване от Ръководителя на екипа и Възложителя, след което одобрените 
части ще се предават на проектантите, за които тези части от проекта се 
използват за подложка.

В обяснителните записки на работния проект експертите - проектанти на 
Изпълнителя подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико- 
икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни 
продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към 
тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, 
количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, експертите, отговарящи за 
разработване на работния проект ще ползват техническото обследване и 
предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и 
енергийно обследване.

А. 2.5. Съгласуване на работния проект съгласно изискванията на ЗУТ

Изготвените работни проекти подлежат на съгласуване с всички 
заинтересовани инстанции и експлоатационни дружества.

Ние в качеството си на Изпълнител ще осигурим необходимите разрешения, 
съгласувания, становища и одобрения на изготвените работни проекти, необходими 
за издаването на разрешение за строеж.

Ние като Изпълнител ще подготвим и предадем необходимите документи с 
искане за разрешение в срок, ще спазваме причожимите писани ш и публикувани 
процедури и ще си сътрудничим със съответните власти с цел да осигурим 
своевременно получаване на разрешенията и спазване на графика. При изпълнение на 
работите, ние ще се съобразяваме вията на издадените разрешения, ще

ЗИП



предоставяме възможност за присъствие, контрол ш и изпитване от страна на 
представители на надзорни и контролни органи, и ще избегнем всякакви забавяния, 
свързани с неизпълнение от нас на нормативни и други публикувани изисквания или 
писмени указания/ предписания, свързани с тези обстоятелства. Ние ще положим 
усилия да няма грешки и непълноти в представените от нас документи, за да не се 
начагат коригиращи действия и забавяне на дейностите по издаване на разрешение 
за строеж. Ако се наложат коригиращи действия, ние ще ги извършим в най-кратък 
срок. Ние ще подпомагаме Възложителя при получаването на разрешенията, 
становищата, съгласуването на проектите и издаването на разрешението за 
строеж.

Ние в качеството си на Изпълнител се задължаваме в рамките на предложения 
срок да осигури положителни становища по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ, както и да 
съдействаме на лицензирания консултант за изготвяне на окончателния комплексен 
доклад и на Възложителя за издаване на разрешение за строеж.

След съгласуването и получаването на становищата, ще предоставим проекта и 
материалите на Консултанта за изготвяне на Комплексен доклад за съответствие.

Готовите материали се предоставят на Общината за издаване на разрешение V  
за строеж. „

Очакваните резултати от извършените дейности са съгласувани проекти, 
положителни Становища, Комплексен доклад за съответствие, издадено 
разрешение за строеж.

След издаването на разрешението за строеж, Страните подписват 
окончателен Приемо-предавателен протокол за приета работа без възражения и се 
преминава към изпълнение на строителството на база актуализираната 
технологично-строителна програма, утвърдена от Консултанта и Възложителя с 
включен към нея актуализиран линеен график за СМР.

Проектанският екип ще осъществява по време на строителството авторски 
надзор, който подробно е описан в настоящото техническо предложение.

t

А.З. ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
-

А. 3.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Разработката на този организационен план има за задача да осигури пълна 

представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката 
от деня на съставянето на протокол образец 2 до деня на съставянето на 
констативен акт образец 15. И  съответно след това предоставяне бялата
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екзекутивна документация , вкл. подписани всички необходими актове и протоколи 
по време на строителството, декларации за експлоатационни характеристика и 
други изискуеми документи.

Тази пълна представа е необходима и насочена към възможно най-подробно 
изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗБУТ).

Разработката на организационният план по тази точка (т.1) е съобразена с 
план- графика по т.З и ооратно — план- графика е съобразен с организационните 
решения по т.1.

А. 3.1.1. Ограничителни условия по ПБЗ
Местоположението и ограничения размер на строителната площадка, налагат
строго специфична организация за изпълнение, а от там и на ЗБУТ.
Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се
актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, точка 3 от Наредба
№2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в 
Заповедната книга.
Организационните схеми предвиждат изпълнение на мерки за намаляване 
затрудненията за обслужване дейността на живущите в сградата, които 
следва да се спазват и актуализират на всеки етап от строителството. 
Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат 
определяне на Координатор по безопасност и здраве (КБЗ). НазначениятЧ ,
(определеният) координатор (КБЗ) изпълнява лично всички функции, предвидени 
в Наредба № 2 за ЗБУТ. Тези функции трябва да се конкретизират в договор и % S  
длъжностна характеристика. \  -о

А.3.1.2. Етапи за изпълнение на СМР

Изпълнението разделяме условно на етапи, които са следните:

% Първи етап -  подготовка на площадката;
^  Втори етап -  демонтажни работи -  покрив и евентуално някои от 

инсталациите
Ь  Трети етап- монтаж скеле , като паралелно могат да се изпълняват 

някои дейности не изискващи ползване на скеле. Може да започне 
изпълнение на дейности по част от КОНСТРУКТИВНА съгласно 
Доклада от конструктшното обследване и изготвения работен проект 
, както и други строителни дейности , залегнали в предписания от 
техническия паспорт/доклад от извършено обследване и работен 
проект; и изпълнение на Мярка М.2 -  Топлоизолиране на покрива на 
сградата.

^  Четвърти етап -  стриктна организация за изпълнение на- Подмяна
на дограмата на сградата. Изготвя се план гр а ф и ^гл а с у ва н  с



живущите в блока за демонтаж, монтаж на новата дограма и 
технологично съпътстващите работи по оформяне на страниците..

Пети етап — подмяна инстапации ; вкл. Мерки по осветление: 
Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на 
нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела.и 
мярка М 4: Частична топлоизолация на под Завършването на строително- 
ремонтните дейности по инсталации, завършват с изискваните 72 часови 
проби и подписване на необходимите протоколни и предоставянето на 
съответните сертификати.

Шести етап -  топлоизолиране на външните стени на сградата, 
включително еркери и обръщане около дограмата, както и частично 
изолиране на под.

Предвижда се пълно тотоизолиране на всички външните стени . Поставянето 
на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на фасадно 
скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В 
последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната 
мазилка и в участъците с нарушена цялост или подкожу>шване на мазилката, 
същата следва да се отстрани и да се положи нова. Мазилката следва да се 
обезпраши чрез измиването и след изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд 
по цячата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва чрез 
залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се 
шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите 
ъглови профили. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се 
полага сичикатна структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови 
ламаринени обшивки, които следва да покриват и положената топлоизолация.

Седми етап-Демонтаж на скеле, възстановяване на околното 
пространство и почистване на строителната площадка.

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има 
технологични застъпвания и прекъсвания (виж линейния график- в него са посочени 
подробно технологичната последователност и срокове за изпълнение и др.).

А.3.1.3. Класифициране на опасностите
Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на този обект, 
в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

Притискане от тежки строителни материали;
0  Удар от падащи предмети;
0  Злополука около строителното скеле и асансъорната шахта, вкл. опасност от 

падане;
0  Неправилно стъпване и удряне;
0  Поражение от електрически ток;
& Пресилване;



^  Други опасности;

А.З. 1.4. Инструкции за безопасна работа
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с 

оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени 
инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на 
видно място в обсега на площадката.

А.3.1.5. Задължителни мероприятия
Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с 
необходимите знаци.

^  На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд за вода с 
вместимост 200л.

^  На ооекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни 
материали.
В района на строителната площадка да не се допускат външни лица.

^  Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум
1.1 Ом.

Ь  Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, 
индивидуални защитни средства и предпазни устройства.

^  Да се работи само с технически изправни и заводски обезопасени 
машини, инструменти и оборудване при спазване на изискванията на 
безопасна експлоатация. При работа с оборудване, работещо под 
налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и 
целостта на шланговете.

• Д а се спазват:

Приложения№№ 1-7към чл.2, ал.2 на Наредба№2/22.03.2004г.
S  Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните 

работи;

У ПРаеилни}< за безопасността на труда при товаро - разтоварните работи;
^  Противопожарни строително - технически норми;
S  Инструкция за пожарната безопасност при извършване на заваръчни и 

други огневи работи;
S  Гръмоотводни инсталации;
^  Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд и други.

Обектът се сигнализира с предупредителни табели "ВНИМАНИЕ’ 
СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ". "ВНИМАНИЕ! ИЗХОД". Табелите да отговарят на 
изискванията на БДС 1517.



Л.4. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И  ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И  АВАРИИ, И  
ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НАМИРАЩИТЕ СЕ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА:

На площадката не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими 
материали. Специализираните групи, които ще работят с такива, ще бъдат 
писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да 
ги поставят на необходимите места. Координаторът по безопасност и здраве ще 
бъде отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и проверява за:

а) на определено място на строителната площадка (обикновено на фургона за 
охрана и техн. ръководител на обекта) да се монтира табела с информация за:

- телефонния номер на Спешна помощ:
б) оборудва се противопожарно табло с подръчни уреди и съоръжения, които се 

зачисляват на лица отговорни за ПБ. До тях се осигурява не-прекъснат достъп, 
като на подходите към таблата се забранява складирането на материали и 
паркиране на машини. Уредите и съоръженията е забранено да се използват за 
производствени и други нужди.

Ще се осигурят противопожарните средства, които да се поставят на удобни 
за ползване места на строителната площадка и строежа, да се поддържат в 
постоянна техническа изправност и подлежат на текущ контрол за изправност, за 
което отговаря техническият ръководител и определените от него лица, на които е vn 
зачислено оборудването. V

При откриване на строителната площадка като строител ще изработим и 4 
утвърдим инструкции за: с '
- безопасно извършване на огневи и други пожарни дейности; ‘ 5
- пожаробезопасно използване на електрически уреди;
- осигуряване на пожарна безопасност извън работно време;
- назначи нещатна пожарозащитна комисия.

А.5. МЕРКИ И  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И  
ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА 
СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ:

Рискът от падане от височина и начина на предотвратяване.
Планиране на защита срещу падане от височина още във фазата на проектиране 
Осигуряване на защита от падане още на фаза проектиране е един от най- 
ефективните начини за елиминиране и контрол на този риск. При таниране на 
мерките за защита от падане е необходимо приоритетно да се залагат мерки, 
елеминиращи риска при източника на възникването му. Ако това е невъзможно, 
следва да се предвидят колективни средства за защита и едва накрая се прибягва до 
използване на лични предпазни средства. ,
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За целта е необходимо собствениците и инвеститорите да осигурят достатъчно 
време на проектантите и да не ограничават средства за мерките за защита срещу 
падане още в самите проекти.
Целесъобразно е при проектирането да се прави оценка на евентуачните рискови 
зони в зависимост от тяхното естество и да се предвидят защитни колективни 
средства преди започване на строително-монтажните работи.
На местата, където е невъзможно да се причожат колективни методи за защита 
срещу падане, би могло да се предвидят следните мерки:
- подходящи точки за закрепване, закачване на лични предпазни средства- колани и 
др.;
- хоризонтални /  вертикални осигурителни въжета, монтирани преди започване на 
работа;
- съоръжения за задържане при падане - мрежи, козирки и др.;
Специално внимание при СМР трябва да се обърне на риска от падане от височина в
резултат от загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи wiu движещи се,
или недобре закрепени предмети и съоръжения. В тази връзка мерките за защита
от падащи предмети трябва да се прилагат успоредно с мерките за защита срещу
падане от височина и да се съобразяват с тях. Необходимо е да се определят
местата и видовете дейности, където рискът от падане от височина може да 
възникне.

Такива места, дейности, машини и съоръжения са: покриви, контури на сгради, 
повърхности, намиращи се на височина над 1,5 м и отвори в тях; скелета; преносими 
стълби; строителни подемници и приемните им площадки; монтажни и 
демонтажни работи на скелета, и други съоръжения; временни и постоянни 
работни платформи; рампи; отвори на стълбищни клетки, инсталационни шахти, 
вкл. асансьорната шахта при демонтажните и монтажни дейности; стенни 
отвори, денивелация на земната повърхност, траншеи и изкопи; извършване на 
зидаро- мазачески работи над нивото на главата, изискващи използването на 
приспособления; кофражни, арматурни и бетонови работи; монтаж на външни 
фасадни елементи; почистващи операции по фасадата и прозорците.

Преносими стълби
Преносимата стълба е техническо приспособление, което преди всичко е 
предназначено за придвижване на работниците от едно ниво на друго, т.е. тя се 
явява временно средство за преход. В някои случаи стълбата може да се използва и 
за извършване на определен вид работа, като изпълнение на някои довършителни 
работи и електроинсталационни работи в закрити помещения и на височина не по - 
голяма от 3,50 т.
Видовете преносими стълби използвани в практиката са различни: единични стълби; 
двураменни стълби във формата на буквата "А"; преносими стълби с перила, 
допълнена с опори и подложки; разтегателни стълби - успоредни секции от 
единични секции, закрепени една за друга така, че да се разтягат: сгъваемцАтълби -



специални, например за работа по наклонени покриви; комбинирани стълби.
Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при работа с преносими 
стълби
1. Физическото натоварване вследствие неудобната работна поза и/или про
дължителна непрекъсната работа на стълбата води до пренапрягане на 
крайниците и в резултат на това до загуба на равновесие:
- при извършване на работа от преносими стълби тялото се намира в принудително 
състояние, свързано с подсигуряване на най -добрата видимост и най - добрия 
периметър на движение на ръката. Това увеличава натоварването на гърба и 
долните крайници;
- често работника е принуден да вдига ръцете си високо, напрягайки раменете и 
врата;
- продължителната работа на стълба с тесни стъпала може да предизвика болки в 
прасците и стъпалата;
- ограничената възможност за движение на стъпалата и краката нарушават 
кръвообращението;
- пренасянето по стълбата на товар също може да доведе до загуба на равновесие.

- несигурна опора, подпряна на едната страна;
- използване в опасна близост с отвори на подове стени или в близост с открити 
тоководещи части;
- поставяне пред врати и прозорци, които не са застопорени в определено 
положение;
- паспортите, инструкциите за експлоатация на преносимите стълби не са 
предоставени за ползване;
- превишаване на допустимото натоварване на стълбата;
- преместване на двураменна стълба от работещия на нея - ходене;
- използването им не по предназначение - мостче над изкоп.

Основни мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане от височина при 
работа с преносими стълби
1. Използването на преносими стълби да става само за извършване на 

краткотрайни строително - монтажни работи, и то само в случай, че 
използването на скеле, платформа или друго съоръжение не е възможно или не 
е целесъобразно;

2. При качване и слизане от стълбата винаги да се прилага правилото на трите 
опорни точки, т.е. във всеки е " тент да има опора на две ръце и крак или

2. Неправилно използване (позициониране):
- поставяне върху несигурна основа - рохкава или хлъзгава почва;
- неправилен ъгъл, позволяващ преобръщане или хлъзгане;

два крака и ръка и това да ста аги към стълбата; 
3. Използване на двураменни стъ. есто единични



4. При извършване на работа на голяма височина, например над 3 . , . т
основата на стълбата до стъпалото, от което се извършва работата, с 
помощта на преносими стълби работещия да се закрепва посредством 
предпазен колан към сигурна съседна конструкция;

5. Когато се налага извършване на работа на височина посредством преносими 
стълби от двама и повече работници, то всеки един от тях да ползва отделна 
стълба;

6. Съхраняване на преносимите стълби по начин, предпазващ ги от механични 
повреди и неблагоприятни атмосферни условия;

7. Избягване на ръчно пренасяне на материали и инструменти по преносими 
стълби, като за целта се използват специални приспособления -макари;

8. Единичните стълби в работно положение да имат наклон от 70 до 75 градуса 
спрямо хоризонтала, т.е. разстоянието от основата на стълбата до 
вертикала, спуснат от горната опора, да е от 1/3 до 1/4от разстоянието от 
основата на стълбата до горната опора, ш и така нареченото правило на 
лакътя - заставайки ребром до стълбата от страната на изкачване и 
поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да опира в 
стълбата;

9. При наличие на пукнатини стълбата се бракува;
10. Използване на преносимите стълби само по предназначение;
11. Използване на чанта, закачена на колана ш и носена през рамо за пренасяне на \  

инструменти ш и други леки предмети;
12. Недопускане до работа, извършвана с помощта на преносими стълби, на лица 

със специфични заболявания, увеличаващи риска от падане;
13. Определяне на лице, което да осъществява контрол и да извършва поддържане 

на преносимите стълби;
14. За защита на преносимите метални стълби от корозия да се нанася 

предпазващо покритие поне един път годишно;
15. Стъпалата на дървените стълби да се закрепват към страниците чрез сглобка

- нут и федер;
16. При нанасяне на защитно покритие върху дървени стълби за предпазване от 

неблагоприятни атмосферни условия същото да е безцветно;
17. Използване на ЛПС.

Скелета
Скелетата като техническо спомагателно средство, се използват за извършване на
строително - монтажни работи на височина,
Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при работа на скеле
Работата с помощта на строително скеле неминуемо крие риск от падане от
височина, но той е най - голям при монтажа и демонтажа.
По съществените фактори, които могат да увеличат този риск са:
1. Атмосферните условия - резките 

работни площадки след дъжд;



2. Превишаване товароносимоста на скелето - може да доведе до разрушал 
или деформиране на елемент от скелето, в резултат на което работещите на 
скелето да паднат от него;

3. Недостатъчна стабилност на конструкцията;
4. Липса на изправност на необходимите ограждения;
5. Работа свързана с вдигане и пренасяне на тежести;
6. Удар от падащи предмети;
7. Складиране на материали на работната площадка;
8. Подходите и проходите на скелетата;
9. Състоянието на работната площадка - подредеността;
10. Неправилното проектиране на конструкцията на скелето;

Някои мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане от височина при
работа от скеле
1. Монтажът на скелетата да се извършва от обучени и опитни работници, 

използващи предпазни колани, обувки и неплъзгащи подметки и под 
непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта, след 
проведен ежедневен инструктаж.

2. Спазване процедурата по приемане годноста за безопасна експлоатация на 
скелето, скелета с товароносимост над 5 KN/M2 И височина под 12 м или с 
товароносимост над 5 KN/M2 И височина до 5,5 м се приемат с акт на 
техническия ръководител, отговарящ за монтажа им; скелета с 
товароносимост над 5 KN/M2 И височина над 5,50 м или с товароносимост под 
5 KN/M2 И височина над 12 м се приемат от комисия, в която участва и 
проектанта конструктор;

3. Да не се допуска използването на елементи от един тип скеле при направата на 
друг тип;

4. Спазване на забраната за едновременна работа на две площадки, разположени 
в една вертикала, без наличието на междинен плътен под;

5. Прекратяване на работа при влошаване на атмосферните условия;
6. Преценка за допустимия брой работници на скелето, както и вида и теглото 

на материалите;
7. Маркиране на подходите и отворите по скелето с контрастен цвят;

Качването и слизането от едно ниво на друго да става само по определените за 
целта съоръжения - стълби, а не да се използват елементи на конструкцията;

9. Да се вземе под внимание видът на основата, върху която е скелето;
10. Подвижните скелета да не се преместват, когато има хора върху тях;
11. Да се почистват работните площадки;
12. Да не се допуска препречване на проходите и площадките от материали по 

време на работа;
13. При работа в близост с открити тоководещи части да се вземат 

неооходимите мерки за защита на работниците срещу директен допирудо 
части, намиращи се под опасно напрежение; й .Х” /,



14. Извършване на ежедневен оглед на състоянието на скелето преди зцпочване на 
работа;

15. Да се използват лични предпазни средства.

Строителни машини, механизация, инсталации и инструменти, подлежащи на 
контрол:
а) правила от общ характер
1. Да не се извършва СМР без проект за изпълнение, в който да се съдържат 

основните решения по ТБТ и противопожарна охрана.
2. Строителната фирма - изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение 

на работите по работните места,които трябва да бъдат обезопасени с 
необходимите предпазни устройства и приспособления.

3. На всички строителни участъци на видни места, където условията на работа 
изискват, да се окачват табелки и знаци по безопасност на труда.

4. Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да 
съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат за работа 
само, когато са приведени в пълна изправност от правоспособни лица.

а/ товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 
строителните съоръжения, вкл. строителното скеле се извършват под 
ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност; 
б/ опасните зони около строителните машини и техника се означават в 
съответствие с инструкциите за експлоатация;
в/ електрическите строителни инструменти се използват по предназначение от 
обучени и инструктирани лица, както и трябва да са миначи съответните 
експлоатационни прегледи за безопасна работа.
5. Всяко МПС преди да се пусне в действие трябва да бъде подложено на 

технически прегчед и освидетелствано.
6. Всички задължителни и предупредителни знаци при излизане на улиците да се 

спазват стриктно и водачите на МПС да са запознати поименно.
7. Работниците, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат 

снабдени с инструменти, съдържащи изискванията по техника на безопасност 
на труда, указания за управление на машините, правила за пределно 
натоварване и допустима скорост. На самата машина или в зоната на 
действие трябва да се поставят надписи по техника на безопасността 
Машинистът е длъжен да сигначизира преди пускане на машината в действие.

8. Ел. кабелите трябва да бъдат инстачирани от квалифицирани работници, да 
бъдат добре заземени. Опазването и поддържането им в много добро 
състояние трябва да бъде постоянно задължение на всеки машинист.

9. На обекта на видно място трябва да има противопожарно табло със ръчна 
помпа, вода, кирка и лопата.

10. На видно място да има аптечка с всички необходЬм 
първа помощ и превързочни материали. л I

б) по изпълнение на СМР 1 /



1. По границата на охранителната зона да се поставят достатъчно на брой 
предупредителни знаци и надписи, както и осветителни тела, които да ги 
осветяват нощно време.

2. Не се допуска извършването на СМР на работни места, намиращи се едно под 
друго, ако между тях няма необходимите предпазни съоръжения.

3. Не се допуска изпълнението на СМР на височина по начин, неосигуряващ 
противопадане от височина на лица и предмети. Ако технически е невъзможно 
или нецелесъобразно, да се използват предпазни колани. Издигането и 
свалянето на всякакъв вид товари, материали и изделия, кофражни елементи и 
други става по правилата на механизирания начин.

4. Не се допуска изпълнението чрез подхвърляне.
5. При изпълнение на ел. заварките да се има предвид ел. заварчикът да използва 

предпазна маска или шлем.
6. Преди започване на работа ел. заварчикът проверява изправността на 

арматурата и заземяването.
7. Ел. заварчикът да бъде с гумени ръкавици, престилка и ботуши.
8. Товаро- разтоварните работи и временното приобектно складиране и 

съхранение на материали, изделия, оборудване и др. се извършва така, че да са 
осигурени срещу изместване, преобръщане, падане.

9. Проходите за преминаването на хора между разтоварените товари са с 
ширина не по - малка от 1 м.

10. Не се допуска устройване на временни приобектни складове в охранителната 
зона на електропроводи и др.

Монтажните и товароподемните операции трябва да се извършват с изправни
текелажни средства и захватни приспособления (траверси, сапани и др.).
Текелажните средства да се проверяват и изпитват през съответния период от
време.

А.6. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА:
--------------------------------------------------------------------

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи 
отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални 
мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична 
течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук 
и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, 
подпочвените води или водните пластове.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна 
среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на 
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защиг 
фауната и флората.
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Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите 
Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови 
отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при 
завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще 
отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови 
заобикалягцата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

А.7. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗДРАВЕ НА ЖИВУЩИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА ИМ

^ ------------------ — --------------------------------------------------------

При организацията на строителството ще се спазят:
А. 7.1. Последователна концентрация на наличните сили и средства за изграждане 

на отделните подобекти и етапи. За отделните етапи и концентрацията на 
ресурсите ще бъдат уведомявани живеещите, с оглед запознаване с 
конкретните изисквания за осигуряване на безопасността им. План -  графика 
за подмяната на дограмата ще се съгласува с тях. Ще се поемат 
ангажиментии от всички заинтересовани страни -  от изпълнителя - за 
максимално бързи оперативни действия, а от страна на живущите — за 
осигуряване на достъп, с което да се сведат до минимум неудобството за 
живущите.

А- 7.2. Намаляване до минимум обема на временното строителство, което би 
отнело площи ши би ограничило достъпа за ползване на имотите;

А. 7.3. Предоставя се максимална вариантност и гъвкавост за удобство на 
живущите.

А. 7.4. Причагане на съвременни методи на организация и изпълнение, основаващи се 
на поточността и комплексната механизация: Бързината на монтажа на 
дограмата и фасадната топлоизолация ще доведе до съкращаване на 
строителните срокове и неудобствата за живущите;

А. 7.5. Чрез правилна организация — да се сигурят нормални условия за работа и 
безконфликтни ситуации на работещите на обекта и живущите в сградата;

А. 7.6. Осигуряване безопасна работа на работниците и безопасна среда за 
живущите при стриктно спазване изискванията по техника на безопасност 
на труда, правичата за пожарна безопасност и хигиенни производствени 
условия, в т.ч. монтиране на необходими предпазни ограждения, парапети, 
указателни табели и др.;

А. 7.7. Спазване на Наредба №1 за обществения ред и осигуряване на рормален 
живот и раоота на живеещите и работещите в близост до строителната
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площадка чрез опазване на околната среда от замърсяване нй-мъздуха. 
почвата и водата и защита от шумови и други вредни въздействия по време 
на строителството.

Наблюдение и осветление.

Изпълнителят ще осигури и поддържа за своя сметка цялото осветление, 
охрана, ограда и наблюдение, когато и където е необходимо или го изисква 
Консултантът или всеки надлежно упълномощен специалист, с цел опазване на 
Обекта, материалите и ползваните съоръжения или за безопасността и 
удобството на обществеността ши друго.

Грижи за обекта.

Изпълнителят ще поеме пълна отговорност да се грижи за Обекта и за всички 
Временни работи от Датата за започване работата по Обекта- откриване на 
строителната площадка с Протокол 2 до датата на издаване- Протокол 15. В 
с.11 чай че Обектът, негови части ши някои от Временните работи понесат щети 
ши загуоа поради някаква причина (различна от случаите на Форсмажорни 
обстоятелства), Изпълнителят тряова за своя сметка да поправи и възстанови 
същите, така че при завършването Обектът да е в изправност и в добро състояние 
и във всяко отношение да съответства на изискванията на Договора. Изпълнителят 
ще бъде също отговорен за всяка щета по Обекта, причинена от него при 
извършване на дейностите с цел изпълнение на задълженията си.
Изпълнителят носи пълната отговорност за работния проект и детайлите за 
Обекта и трябва да уведоми Възложителя за всички грешки и неточности в тях, 
които биха засегнали работите по Обекта, както и своевремено да ги отстрани и 
корегира.

жтт
А.8. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И  ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

СЪОБРАЗНО ЕТАПИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ:

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

&
&
&

О Първи етап: подготовка на площадката;
Площадката е почистена 
Строителят обект да се обозначи.
Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се 
следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист.
Обозначаване на строителната площадка '



Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се 
следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист. Обозначаване на 
строителната площадка, Съгласно чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, за начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за 
откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия
и ниво.

За съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството е необходимо да са 
изпълнени следните условия: наличие на одобрен инвестиционен проект: издадено 
разрешение за строеж; да има сключен договор за упражняване на строителен 
надзор, да е сключен договор за строителство.

Първо ще бъде съставен протокол (приложение № 1) към чл. 7, ал. 3. т. 1 от 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 
разрешение за строеж за обекта, подписан от Възложителя, проектанта, 
строителя и строителния надзор, с оглед на това, че за качествено и срочно 
изпълнение на СМР е необходимо на обекта да има всички строителни книжа за 
неговото изпълнение.

Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започване на 
строителството Съгласно определението на § 5, т. 37 ЗУТ, строителна площадка е 
теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния 
проект ши с границите на поземчения имот, в който се извършва строителството.

С ъставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и заверка 
на контролираните нива, осигурява изпълнение на строежа в съответствие с 
одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж.

Протокол (приложен ие № 2 и 2а) към чл. към чл. 7. ал. 3. т. 2 от Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се 
подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, ичи от техническия 
ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, 
на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ за контрол по строителството от 
Общинска администрация; след съставяне на този раздел строителната площадка 
може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и 
данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и 
надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, 
заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на 
околното пространство (прилежащите на строителната площадка 
благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и 
едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на 
мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Строителната площадка се обозначава, със съответните табели и знаци,
Извършването на маневри на строителна техника и движение на строителни 

раоотници, ще бъде контролирано, ще бъдат поставени съответните знаци и схеми.
Назначава се по трудов договор технически правоспособно лице, коеухб да 

извършва техническо ръководство на строежа.



Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на 
строежа ще бъде извършена оценка на риска, която, обхваща всички етапи на 
договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на 
работната среда.

Определеното лице за координаторът по безопасност и здраве -  за етапа на 
изпълнение на строежа:
1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 
безопасност съгласно 33БУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и 
видовете СМР;
2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, m. 1 и на 
плана за оезопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от 
строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност;
3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, 
т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 
включилите се впоследствие в раоотата строители, на една и съща строителна 
площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел « v 
защита на раоотещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални 
оолести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно 
упражняващи трудова дейност;
5. координира контрола по правшното извършване на СМР;
6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Ще се монтира предадена от възложителя Информационна табела на строежа 
съдържаща данни за - дата на откриване на строителната площадка; номер и дата 
на разрешението за строеж; точен адрес на строителната площадка; 
възложител/и (и.ме/на и адрес/и); вид на строежа; строител/и (име/на и адрес/и); 
координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране 
(име/на и адрес/и); координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на 
строежа (име/на и адрес/и); планирана дата за започване на работа на 
строителната площадка; планирана продължителност на работа на строителната 
площадка, планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
1паниран орой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 
строителната площадка;
Като строител ще осигурим:

• извършването на СМР в технологична последователност и 
срокове,определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и 
здраве;



и• комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и ни лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност,при извършване на СМР на 
изпълняваните от него строежи;

• изработването и актуапизирането на инструкции по безопасност и здраве, 
съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и 
при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

• избора на местоположението на работните места при спазване на 
условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на 
транспортни пътища и/или транспортни зони;

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

• инструктажа,обучението,повишаването на квалификацията и проверката 
на знанията по ЗБУТ на работещите;

• картотекиране и отчет на извършените прегледи,изпитвания,техническа 
поддръжка и ремонти на съоръженията и работното 
оборудване(електрическите и повдигателни съоръжения,строителните 
машини,транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед 
отстраняване на дефекти,които могат да се отразят на безопасността ичи 
здравето на работещите;

• необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- 
хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна 
безопасност(ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;

• поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
• разделянето и организирането на складовите плогци за различни материачи, 

особено когато това се отнася за опасни материачи и вещества;
•  изискванията за работа с различни материали;
• изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни 

материали;
• събирането,съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
• адаптирането на етапите и/ши видовете СМР към действителната им 

продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на 
строежа;

• съвместна работа между строителите и лицата,самостоятелно 
упражняващи трудова дейност;

• взаимодействието с промишлените дейности на територията,на която ичи в 
близост до която се намира строителната площадка;

• по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при 
трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

При необходимост се изработват и утвърждават вътрешни документи 
(заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;



Предприемат се съответните предпазни мерки за защита на работещите от 
рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на 
строителната конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната 
площадка,а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на 
работещите и се прилагат специални мерки,както за тяхната защита,така и за 
защита на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните

Организира се вътрешна система за проверка, контрол и оценка на 
състоянието на безопасността и здравето на работещите;

Писмено се определя в длъжностни характеристики задълженията на 
отговорните лица (технически ръководители,бригадири и др.) и работещите по 
отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това 
правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за взаимоотношенията 
между тях;

Предприемат се допълнителни мерки за защита на работещите на открити 
работни места при неблагоприятни климатични условия.

Ще бъдат взети предвид указанията, дадени от координаторите по 
безопасност и здраве,като възлага изпълнението им на отговорни лица в 
съответствие с нормативната уредба, вътрешни инструкции и документи, вида на 
строежа, и др., вземане на превантивни предпазни мерки за вредите от замърсяване 
или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР. Ще бъдат 
определени отговорни лица за причагане на мерки за оказване на първа помощ, за 
борба с бедствията,авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, 
тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на 
специфичните особености и/ши на големина на строежа.

Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и 
утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; пчан за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на 
намиращите се на строителната тощадка.

На обекта ще има назначен Технически ръководител, които по правило и по 
необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е 
изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по 
отношение на ЗБУТ. Ние в качеството си на Изпълнител на строително-ремонтни 
дейности на обекта ще осигури технически ръководител с дългогодишен опит в 
изпълнение на подобни обекти.

На Техническият ръководител като задължение ще бъде вменено да:
• изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;
• пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане;
• спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти;
• провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководе

СМР;



• забранява работата със строителни машини,съоръжения и 
инструменти,които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;

• незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 
строителната площадка, строежа, частта от строежа ши работните 
места, за които отговаря;

• разпределя работещите по работни места съобразно тяхната 
правоспособност, квалификация, знания и опит;

• контролира:
а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и 
съоръжения, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и 
процедури;
б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните 
компоненти,кофражи,готови строителни елементи или временни опори и 
подпори;
в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 
материалите, изделията и оборудването;

• осигурява:
а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната 
площадка,строежа ши съответното работно място, когато има сериозна 
ши непосредствена опасност за здравето ши живота им т и когато са 
налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му 
от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от 
него лица с необходимата квалификация;
б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се 
използват от няколко бригади;

• определя :
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на 
строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите 
,когато машинистът няма достатъчни видимост, техническият ръководител 
определя към него сигналист;
б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, 
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно 
контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
в) лице,което да контролира шправността,правшната ексшоатацш, 
прегледите,поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни 
машини, директни горивни устройства идр.);
г) лице, което да отговаря за изправността, правшното използване, 
прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения; 
изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ; участва при 
анализиране на причините за допуснати трудови

отговаря;

L



На този етап се изготвя план -график за организация на дейностите по 
демонтаж, впоследствие монтаж на дограма и технологично необходимите 
СМР по оформяне на страниците на прозорците. Същия се съгласува с 
живеещите във блока с оглед избягване затрудненията свързани с 
изпълнението на СМР.
Подготвителните работи стартират с издаване на разрешението за 
строеж и в тях се включват работници, които в последствие ще работят 
по основни строителни дейности.

II. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
Втори етап -  ще се извършат демонтажни работи по покрива . Ще се спазят 
изискванията за осигуряване на безопасността.
Демонтажните дейности се извършват поетапно преди изпълнението на 
основните дейности, след съгласуване с живущите с оглед да не се ограничават 
техните дейности. В демонтажните работи се включват всички работници, 
които ще изпълняват впоследствие основната дейност.

III. МОНТАЖ НА СКЕЛЕ и ПОКРИВНИ РАБОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
МЕРКИ ПО част КОНСТРУКТИВНА

Технология и начин на работа \
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 X  ^ 
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.
Основата на която стъпват тръбите трябва да бъде здрава и без опасност от 
слягания. Ако няма бетонна площадка около сградата, 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 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
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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 минимачни размери - дебелина 5см и широчина 
20см.
Минималната широчина на работната площадка е 40см - а 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

Доставката и монтажа на скелето ще се извърши преди започването на 
топлоизолацията по фасадата. Скелето ще се демонтира след финализиране на 
работата по полагане на външната топлоизолация, оформяне на страниците 
около прозорците, монтажа на подпрозоречните поли и монтажа на 
водосточните тръби.

СЪХРАНЕНИЕ
Продуктите, пакетирани в опаковки, се доставят в термоизолиращо фолио. Тези 
опаковки не трябва да се слагат директно на земята. До монтажа продуктите 
трябва да се съхраняват в закрити складови помещения. Ако на строителната 
площадка няма такива помещения, опаковките трябва да се покрият с 
водонепропускливо фолио. Изключение правят единствено продуктите, пакетирани 
на палети, тъй като те са напълно защитени и покрити с водонепропускливо фочио 
ПОДДРЪЖКА '
По време на разтоварване, транспортиране и складиране, продуктът трябва да се 
пази от повреждане (пакетираните продукти трябва да се разтоварват много 
внимателно!). Когато каменната вата се използва за изолация на пчоски покриви, 
опаковките или палетите трябва да се качат на покрива с машини, за да се избегне 
нараняване на ръбовете на плочите при ръчното им пренасяне.
РАЗОПАКОВАНЕ И НАРЯЗВАНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИИ 
Опакованите продукти следва да се разопаковат на самия строителен обект, 
непосредствено преди монтажа. Опаковъчното фолио трябва да се отреже с нож 
от по-тясната страна на опаковката по дължината на плочите. Продуктът 
трябва винаги да се реже върху чиста, суха и гчадка повърхност със специачен нож 
за каменна вата. Ръбовете трябва да се изрязват еднакво и правично 
МОНТАЖ
Първо се поставя топлоизолацията чрез залепване с полимерно лепило.
Указанията за монтаж на изолационния материал са следните: /



- Използва се само сух и здрав материал върху предварително подготвена суха 
основа
когато се изнася продукта на открито, трябва да му се осигури защита от 
атмосферните условия (дъжд, сняг);

- ако поради неправилно съхранение продуктът бъде изложен на негативни 
атмосферни влияния и поеме вода под налягане, плочите от каменна вата 
трябва да се преместят на добре вентширано място, където влагата да се 
изпари и плочите да изсъхнат; само сухи плочи със запазени изолационни 
качества могат да бъдат използвани за монтаж;

- някои от слоевете на изолационния материал трябва да бъдат монтирани в 
определена последователност, посочена в придружаващите продукта указания;

- плочите от каменна вата трябва да се нареждат плътно една до друга, за да се 
получи качествена изолация на сградата и съответно по-голям комфорт за 
нейните обитатели;

- ако плочите се нареждат на два слоя, горният слой трябва да се нареди 
шахматно/зигзагообразно спрямо долния слой, т.е. свързващите елементи на 
горния и долния слой не трябва да съвпадат;

- при изолацията на покриви с покритие от смола пространството между 
покривните греди трябва да оъде запълнено с изолационен материал;

- с помощта на нож изолационният материал може да бъде оформен така, че да

- Ако плочите не се нареждат върху основа от стоманени листове, 
препоръчително е по-дългата страна на плочата да се постави перпендикулярно 
по посока ребрата на металните листове, а свързващите елементи на плочата 
да се наредят с лице към горната повърхност на профилните листове;

- при подова изолация, когато се поставя защитният слой на подвижна подова 
конструкция, всички определени участъци за транспортиране на материала над 
каменната вата трябва да се подсигурят с временни пътечки

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
При работа с топлоизолация трябва да се съблюдава елементарна промишлена 
хигиена, каквато се спазва при работа с какъв да е друг строителен материал. 
Безопасността при работа включва следното:
Работно облекло - работните дрехи трябва да бъдат достатъчно широки, с дълги 
ръкави и крачоли; когато става въпрос за монтаж на каменна вата над нивото на 
главата, е препоръчително да се работи с предпазна каска; хората с чувствителна 
кожа трябва да носят ръкавици, за да се избегнат евентуални кожни раздразнения 
(механични раздразнения); дрехите трябва да се сменят след приключване на 
монтажа; работното облекло трябва да се държи отделно от другите дрехи. 
Защитна екипировка
- препоръчително е да се носи предпазна маска, когато се работи в затворени, тесни 
пространства с цел избягване на евентуално вдишване на прах; при работа на ниво 
над главата е добре да се слагат предпазни очила, 1 ъм

запълни изцяпо пространството по дължината на покривните греди;



лицето, за да се избегне попадането на прах в очите; хора, които носят контактни 
лещи трябва винаги да работят с предпазни очила.
Почистване на работната плогц
- задължително почистване на отпадъците след монтаж;
помещенията, в които се съхранява каменна вата трябва да се почистват често, по 
възможност поне веднъж на ден; преди почистване въздухът трябва да се 
навлажни с вода 
Вентичация
- добрата вентичация е най-ефикасният начин за намачяване на праха на работното 
място.
следва полагане на циментовата замазка и след исъхването и се преминава към 
етапа на полагането на хидроизолация
Ще бъдат спазени всички технологични изисквания и предоставения детайл за 
покрив.

След това или паралелно могат да се изпълняват строително-ремонтни 
дейности по инсталациите-

IV, ПОДМЯНА ДОГРАМА- стриктна организация за изпълнение на мярка 
№3 — Подмяна на дограмата на сградата. Работи се по план график 
съгласуван с живущите в блока за демонтаж, монтаж на новата дограма и  ̂
технологично съпътстващите работи по оформяне на страниците. ~ 
Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата.

Изработка
Монтажът на ПВЦ дограмата включва демонтаж на съществуващата дървена 
дограма без запазване, изработка, транспорт и монтаж на ПВЦ дограмата 
заедно с обкова и механизмите за отваряне. Изпълняват се и технологич 
необходимите СМР по оформяне на страниците на прозорците.



Технология на изпълнение:

1. Измервания и определяне на реалната строителна ситуация, като основните 
дейности по това са извършени на етап „Проектиране”. Конкретно те се 
състоят в следното:

С цел предотвратяване на грешки е необходимо да се направи предварителен оглед 
на мястото, на обекта, където ще бъде извършен монтажа. Провеждането на 
фактически замервания (вземане на размери), за всяка една от позициите е от 
съществено значение за крайната удовлетвореност на Възложителя. Правшната 
преценка за състоянието на основите и сградата, като цяло е много важна, особено 
за подмяна на дограма в стари сгради.
Операциите по посещение на място, вземане на размери и преценка на основата, на 
която ще бъде монтиран прозореца/вратата са задължителни.
Изясняването на всички подробности трябва да стане преди извършване на 
строителните работи, на етап проектиране, като се води и писмена писмена 
кореспонденция и се съгласуват и графиците за изпълнение на СМР с оглед 
ограничаване на неудобствата за живущите. Важно е също така, по отношение на 
повишените изисквания към продукта да бъде предотвратено грубото нарушаване 
на конструкцията и характеристиките на прозорците/вратите в следствие на 
скрити дефекти по сградата.

2. Взимане на размери
Измерването на прозоречните отвори става директно на мястото на обекта. При
това отворите се измерват по три пъти на височина (в ляво, в среда и дясно) и на
ширина (долу, в средата и горе). Най -малкият размер е определящ за изработването 
на продукта.
При монтирането трябва да бъде гарантирано правшното закрепване по 
хоризонтала и вертикала. Точността на вземане на размери е много важен елемент. 
Максимално допустимите отклонения по хоризонталната и вертикална ос са 
съответно при дължина до 3,00 м. по 1,5 мм/м, но не повече от 3 мм.
В случай, че е начожително превишаване на допустимите отклонения се предвижда 
вземане на допълнителни мерки, които следва да са предварително съгласувани със 
заинтересованите страни.

3. Параметри на ъглите на строителния отвор
Посредством уред за измерване на градус на ъглите се определя дачи отвора е 
направен с правоъгълни форми. Другият начин за измерване градуса на ъгъла на 
строителния отвор е чрез измерване на диагоначите. Двата диагонача на отвора се 
измерват и след това се прави сравнение. В случай, че дължината на двата 
срещуположни диагонача се различава, то ъгъла не е 90

4. Планиране на монтаж
След, като измерванията са направени може да се премине към извършване на 
монтажа.
Взема се под внимание следното:
- При обновяване на стари сгради особено важно е състоянието на прозоречт 
стени(страни) под вградения прозорец за избор на средрпва за закрепване^
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Планиране на монтажа.
Всички елементи, даже и да не са изрично определени с други изисквания, трябва да 
се монтират отвесно, хоризонтално и допрени.
Точното положение на прозорците и вратите в сградата, ако няма специални 
изисквания, трябва да се консултира с възложителя или проектанта,

5. Закрепване в сграда 
Закрепването на прозорци и врати в сграда е основа на монтажа. Всички сили 
действащи на прозореца трябва да се пренесат в необходима безопасност и при 
отчитане на движенията в областта на връзките, на сградата.
Общи принципи:
Прозорците тряова да се закрепват така, че да не застрашават живота или 
здравето на хората. Това основно правило е задължително и при транспорта и 
складирането на прозоречните елементи.
Основни правила:

• Прозорците трябва да бъдат закрепени механично.
• Пяни, лепила и подобни материали не са разрешени за ползване, като 

крепежни материали.
• При закрепване, трябва да се гарантира възможност за движение, 

предизвикано от промяна на температурата.
• Сили от движение на сградата, не трябва да се пренасят върху прозореца. 

Крепежни средства;
- Закрепване с винтове със и без дюбели
- Монтажни котви
- Монтажни системи

Уплътнение:
- Пръскащи уплътнителни материали
- Импрегнирани ленти от изкуствен материал
- Уплътнителни ивици
- Уплътнителни ленти 

Изолация:
- Изолация с полиуретанова пяна
- Минерална вата
- Филцови ивици с минерално влакно
- Корк

Защита срещу проникване:
- Основни защити
- Класове на защита 

Допълнителни елементи:
- Подпрозоречни дъски (връзки и изолация, осигуряване отводняване на рамата, 
гарантиране на уплътнение и др.)
-Допълнително закрепване на остъкляването и~ш‘ --------- ----

6. Извършване на монтажа
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Правипното монтиране, планиране и изпълнение на строителната фуга е от 
първостепенно значение за дълготрайността и годността на експлоатация на 
вградените прозорци,

7. Закрепване на елементите
За да се осигури дълготрайна годност на употребата прозорците, вратите и 
фасадите, всички действащи сили следва да се отвеждат върху строителното 
тяло.

Действащите сили са:
- Напор на вятъра;
~ Собственото тегло (също и силата на натоварване от потребителя);
- Хоризонтално и вертикално динамично налягане
8. Общи указания за извършване на монтажа

• Правилно пробиване, при работа не се пробива с ударни инструменти (с 
изключение на бетон);
При зидария, ако е възможно не се пробива във фугата.
Товароносимост и дължина на дюбелите, като се вземат под внимание 
структурата на стената и инструкциите на производителя.
При дюбелни системи, се използват подходящи винтове, котви, планки, 
монтажни системи и т.н.
Почистват се пробитите отвори.
Да се спазват зададените от производителя разстояния между отделните 
елементи и ръоа в съответствие с вида на строителния материал.
Разполагане равномерно винтовете по рамката без да се допуска наличие на 
напрежение (използва се винтоверт с ограничител на въртящият момент). 
Комбинирането на крепежен елемент с подложка е желателно.
Забиването на пирони не се разрешава, даже да са специално разработени.
При закрепването на долната хоризонтачна каса, оста на завинтване да е 
възможно най- навътре, по посока навътре към помещение (така, че при 
проникване на вода, същата да може да се отведе през водоотводните 
канали, необезпокоявана). Така, че да не може да проникне вода в камерата, 
посредством дюбела.

9. Поемане на товара 
Закрепването трябва да се извършва механично, за да се гарантира отвеждане на
натоварването. Правилният избор на крепежни елементи зависи преди всичко от 
действащото
Натоварване, което се определя от географското местоположение, височината и 
категорията на застрояване, конкретната ситуация и от стената, на която ще се 
извършва монтажа.
Чрез използваните крепежни елементи, гчавно се отвеждат силите от ветровото 
натоварване и собственото тегло. Полиуретановата пяна, силикона, или други 
уплътняващи и изолиращи вегцества не са закрепващи средства, според 
съвременните методи и техники на монтаж.

Да се има предвид следното:
• Подложките трябва да са от подходящ материач (напр. ПВЦ).



• Разположението на подложките не трябва да затруднява тдплинното 
разширение на елементите.

• Подложките трябва да останат дълготрайно в строителната фуга за да могат 
да спомагат за отвеждане на тежестта.

• За елементите разположени в предната част на стената, трябва да се използват 
стабилни стоманени винкели ши ъглови конзоли.

• Подложките не трябва да възпрепятстват последващата работа
10. Крепежни елементи.

За избора на правшните крепежни елементи е определяща конкретната 
строителна ситуация. Стената и крепежните елементи трябва да са съвместими 
едни с други. Непременно трябва да се спазват препоръките дадени от 
производителя, като например:
- Зададената сша на скъсване;
- Максимално разстояние между касата и зидарията: 

максималната използвана дължина da
минимална дълбочина на закотвяне hv 
разстояние на дюбела от ръба;
диаметър на пробиване d и дълбочина на пробиване td 
дължина на дюбела L

При л оризонтално закрепване на касата долу, трябва да се избере крепежен 
елемент, който да не разпробива армировъчната камера до фалца. Ако това не е 
възможно, армировъчната камера следва да се уплътни дълготрайно.
Изборът на крепежни елементи зависи от изграждането на зидарията.
При тухлена стена е необходимо участъка около дюбела да бъде запълнен.

11. Уплътняване/Изолация.
Наредбата за тотосъхранение изисква:
• Фугите да са добре уплътнени и изолирани. Съпротивлението на дифузия на пари 

трябва да бъде по-голямо от страната на помещението, отколкото от 
външната страна. Останалата част от монтажния процеп трябва да бъде 
запълнен изцяло с изолационни материал.
12. Изолиране на монтажната фуга.

За изолиране на фугата могат да се използват следните изолиращи материали:
• Еднокомпонентна полиуретанова пяна;
• Двукомпонентна полиуретанова пяна;
• Минерална вата;
• Шприцован корк;
• Изолационн и ленти

Полиуретановите пяни упражняват налягане при втвърдяването си, което трябва
да се поеме от прозоречната конструкция. Инструкциите на производителя, следва 
да се спазва/п.

13. Геометрия на фугата.

При използване на подходящи енергоспестяващи материали, подходящи за 1}ВЦ 
профши, не е необходимо прилагането на допълнителни мерки.

14. Линейно разширение на фугата.
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Строителната фуга, може да претърпи линейно разширение, в следствие 
температурните разлики на климата. Поради химическото естество на ПВЦ 
материала е необходимо да се обърне специачно внимание на линейното разширение, 
като предварителното планиране и правилната преценка на конкретната ситуация 
е задължително.
Монтажните фуги могат да бъдат уплътнени с шприц уплътнения, импрегнирани с 
изолационни ленти с пяна или уплътнителни системи с фолио, така че да бъде 
осигурена дълготрайна и надеждна изолация

15. Уплътняване на фугата.
Целта на уплътняването на строителната фуга е да предпазва от проникване на 
вода от вън (дъждовна вода), а също така и от кондензиране на водните пари вътре 
в помещенията. Тя трябва да осигури:

• устойчивост на ветрово натоварване, шумоизолация, топлоизолация
• топлинни разширения на профила
• дълготрайност

Прилага се принципа: „ Вътре по-плътно, от колкото отвън Този принцип обуславя 
прилагането на модела за различните равнини.
Функционачна равнина 1: Вътрешното уплътняване спомага за разделяне на 
климата вън -вътре.
Функционачна равнина 2: Зона на топло и шумоизолиране.
Ф\'нкционачна равнина 3: Външно уплътняване за защита от неблагоприятните 
климатични условия.
Следвайки принципа, функц. равнини 1 и 3 се комбинират взаимно.
Функционачна равнина 3, трябва да бъде изпълнена, така, че да осигури 
водонепроницаемост. функционачна равнина 1 служи за разделяне на климатичните 
условия вътре-вън. Във функционачна равнина 2 изолацията се поставя така, че да 
затвори кръга и осигури необходимото топло и шумо изолиране.
При начичие на грапави повърхности да се използват пастообразни лепила. Да не се 
използват битумни фолиа. Уплътняването на равнината следва да се продължи в 
областта на странично закрепване.
Изборът на уплътняващи материали, които да се използват зависи от външната 
стена и закрепване към нея. Критерий за избор е геометрията на фугата, както и 
материача на монтажната фуга (зидарията). Да се спазват изискванията на 
производителите за използване на уплътняващите материали. Например 
инструкция за правилно използване на шприц уплътненията. Това се отнася преди 
всичко до влажността по повърхността, твърдост, температура, съвместимост 
на материалите и сцепление с повърхността.

16. Защита на видимата площ на рамката.
Препоръчва се за отделните дейности, да се прилагат инструкциите на системния 
доставчик. За да се осигури надеждна защита на повърхностите от замърсяване, 
наранявания при транспорт и монтаж се препоръчва полагане на защитно фолио на 
откритите части на прозореца ( в случай, че такива не са предвидени и портавеj 
от производителя).



Защитните лепенки се премахват, след окончателния монтаж на 
прозореца/вратата.

17. Почистване на прозорците.
Веднага след извършване на монтажа, прозорците трябва да бъдат почистени от 
останалите замърсявания по повърхността на продукта (пяна, силикон, прах и т.н). 
Препаратите за почистване следва да отговарят на препоръките и инструкциите 
на системния производител. Остатъците от монтажната пяна да се отстранят 
веднага, преди втвърдяване

18. Окончателна проверка.
След приключване на монтажните работи трябва да се провери функционирането 
на всички отваряеми части, след което резултатите да се впишат в Протокол.

Технологично необходими довършителни СМР:
Технологията на обръщане на врати или 
прозорци се налага не само от архитектурна 
гледна точка, а преди всичко с цел 
съхранението на експлоатационните 
характеристики на ново монтираните врати и 
прозорци в помещенията. Обръщането се явява 
своеобразно обработване на прилежащите 
стенни повърхности. Благодарение на 
извършването на този вид строително -  
ремонтна дейност се стига до значително 
подобряване на звуко -  термоизолационните 
качества на дограмите. Също така обръщането предпазва конструкцията от 
образуването на нежелан конденз.
Обръщането на прозорци се налага след смяната на старата дограма с нова и 
позволява оформлението на вътрешната част на дизайна на прозореца или вратата. 
Освен с гипсокартон, този процес може да се извърши с гипс или пък с различни 
мазилки. За разлика от гипсокартона обаче при този вариант се наблюдават 
значително повече мокри процеси. Поради тази причина той не се използва толкова 
често, както останалите варианти. Топлоизолационните плоскости също са 
вариант, който намира приложение в съвременното строителство. Когато 
обръщането се изпълнява с фибран, неговата дебелина в повечето случаи е 2 см. 
Фибран с по-голяма дебелина се препоръчва в случаите, когато разстоянието е по- 
голямо от касата на вратата.
Какъв да е материапа и начина на обръщане ще бъде конкретизирано в работния 
проект.
Гипсокартонът се препоръчва най-вече поради своята гъвкавост и еластичност, 
което позволява оформянето на повърхностите напълно според индивидуалните 
вкусове и предпочитания. По отношение на вторичната обработка, такава също е 
възможна според различните изисквания. Такава се начага в случаите, когато се 
монтират корнизи, картини или други орнаменти за дома. Обръщането на epj&nu 
или прозорци е неделима част от създаването на пълноценен комфорт ,j '



Контрол на качеството
Ъ Състои се в провеждане на оглед на материалите и изработката и представяне

на документите на консултанта. Преди закупуването на пластмасовата 
дограма, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя документи за 
съответствие, детайли за избраните профили или мостри на профилите, детайли 
за стъклопакета и др., които да бъдат одобрени. Едва след писменото одобрение 
на Възложителя, Изпълнителят може да закупи и монтира дограмата.

При стриктни организация за изпълнение на ЕСМ M3 се прави подмяна на 
дограмата на сградата, като се работи по план график съгласуван с живущите в 
блока. Ивършва се демонтаж на старата и монтаж на новата дограма .. 
Технологично съпътстващите работи по оформяне на страниците от 
вътрешната страна се извършват ден след монтажа на новата дограма.

V ИНСТАЛАЦИИ И МЕРКИ ПО ОСВЕТЛЕНИЕТО
Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на 

нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела, 
Работата по част електро завършва с всички необходими замервания за 
мълнезащита и заземление, както и проверка на изолации и контакти, Включително 
издаване на протоколи от сертифицирани лаборатории.

Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външните стени на сградата без 
налична изолация с експандиран полистирен. Поставянето на топлинна изолация по 
фасадите на сградата започва с издигането на фасадно скеле с необходимата 
височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В последствие е необходимо да 
се направи огчед на състоянието на фасадната мазилка и в участъците с нарушена 
цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се отстрани и да се 
положи нова. Мазилката следва да се обезпраши чрез измиването и след изсъхване 
да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на 
топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за 
EPS и последващо дюоелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, 
като по ъгчите се залагат необходимите ъглови профили. След изсъхването на 
шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага сичикатна структурна 
мазичка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки, които 
следва да покриват и положената топлоизолация.

Технология и начин на работа
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.

VI. ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА СГРАДАТА
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Използваме шпакловъчна смес ако по повърхността има неравности ши издатини 
по-големи от 1 см. Основата се почиства механично с четка или водна струя за да 
може спокойно да дадем нашата гаранция за топлоизолация.
Други необходими материали за изпълнението на ТИ системата са суха лепшна и 
шпакловъчна смес, подвеждащи алуминиеви профили, дюбели с пластмасов пирон за 
тухла и дюбели за бетон, стъкло-текстшна мрежа, ПВЦ ъгли с мрежа, 
водооткапи/водобрани, грунд, финишна мазшка.

1- Повърхност ;
2- Фиксиращ ъгъл ;
3- Лепшо ;
4- Топлоизолационна плоскост /ESP.XPS,Neopor/ ;
5- Застопорявагц дюбел;
6- Фиксираща мреж а;
7- Мазшка - минерална, сшикатна /по избор/;
8- Боя- фасаген /по избор/

Монтиране на цокьлен профил
Преди полагане на топлоизолационната система, маркираме височината на 
разполагане на цокълния профич с хоризонтачна линия. Той трябва да се монтира на 
височина най-мачко 40 см над земята. Цокълният профш се свързва хоризонтачно 
около цялата сграда.



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 ши издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите 
алуминиеви профили на нивото на цокъла. Тук трябва да се отбележи, че работа с 
такива профши е възможна само когато фасадите на сградата са перфектно 
измазани и ще се лепи на гребен! Ако фасадите са с по-голяма денивелацш ши както 
масово се практикува без хастарена мазшка, тогава лепенето на гребен е 
невъзможно и се използва линейно -  точков метод за нанасяне на лепшото. При 
тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно! Тогава се прибягва до 
подвеждане с алуминиеви ши дървени мастари. ^
Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и 
предписанията на производителя! Лепшото 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 лепшото към основата и 
особено към ЕПС — плоскостите!
Нанасяне на лепшото по линейно — точковия метод е да се намаже периферията на 
листа с непрекъсната линш 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 швършва, 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 цячата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се 
пршепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепшо по фугите им. 
Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с 
парчета от същия материач. Навлизане на лепшо 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 у?а ТИ 
системата. \  \
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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 XPS. 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 XPS-a е съобразена с тази на съседните повърхности 
изолирани с EPS, 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 10мм 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.

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 лепшо. 
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 получича. 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 дюбрла в



стиропора. При класическия метод след приключване на дюбелиранетд' 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. Препоръчително е да се използва системата 12бр/м2 -  по ббр на лист, 
като разположението е шахматно - четири в ъглите и два в средата. 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 1000x5ООмм. 
Шпакловка с мрежа — започва се отгоре надолу, като се избира за начало външен 
ши вътрешен ъгъл на сградата. Лепшото 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 ши най-високата част на 
фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се запепи, лепшото 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 зачепена. 
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 мазшката. 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.

Гоундирането се извършва ден преди нанасяне на мазшката. Хубаво е грунда да се 
боядиса в цвета на мазшката ши най-малкото да е бял, а не безцветен. Така 
мазшката покрива безпроблемно площите, без да и.ма опасност от прозиране на 
основата под мазшката. 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, мазшката се нанася и обработва само с метална маламашка 
ши се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с метално 
се изпълнява минералната ши мозаечна мазшка. Останалите фасадни мазшкг г 
обработват с пластмаса. Преди да започне нанасянето, \юзилката трябв</дошк i
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и
се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в н&ивследствие 
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 минимачно количество вода (100-200-300гр), 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. Нанасянето е - нанесена един път мазилката на фасадата, 
може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20*С и 
относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез 
хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на 
мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се 
завърши цялата. 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 
дръпнача и така неминуемо се получават наставки при свързването им. Процесът 
предварително трябва да бъде синхронизиран добре и ако фасадите са големи да се 
предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите. 
Точно тук грешките и пропуските са фатачни, 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 неправично обработване 
на шпакловката. Ако равнината на фасадата е крива и по нея има неравности, 
получаванепго на петна също е гарантирано! Така например, ако има начичие 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 материача, 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 визуачен 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. 
Начичието или отсъствието на петна и сенки по мазилката говорят единствено за 
уменията и компетентността на бригадата изпълняваща ТИ система. Фирмата 
разполага с опитни работници, изпълнявали Подобни обекти, и които имат



необходимата квалификация. Нанасянето на мазилката по всички външни и 
вътрешни ъгли трябва да се извърши внимателно и прецизно. В противен случай се 
получават пропуски и по ъглите се виждат прозиращи участъци.
Допустими отклонения при изпълнение и приемане на мазилки. (БСЛ, кн. 11 от 1984
г.)

Наименование
наотклонението

Допустими отклонения за мазилките

Проста Обикновена Специални-
декоративни

Неравности по 
повърхността, 
мерени е метрова 
линия

Д оЗ
вдлъбнатини или 
изпъкналости до 
5 мм.

До 2 вдлъбнатини 
wiu изпъкналости 
до 2 мм

До 2 вдлъбнатини 
или изпъкналости до 
2 мм

Отклонения на 
ъглите при отвори 
от вертикалата и 
хоризонталата

До 10 мм. за 
целия елемент

До 2 мм. за 1 м. 
височина, но не 
повече от 5 мм. за 
целия елемент

До 1 мм. за 1 м. 
височина, но не 
повече от 3 мм. за 
целия елемент

Отклонения при 
криволинейни 
повърхности, мерени 
е шаблон

До 15 мм. До 7 мм. До 5 мм.

Отклонения в 
проектната дебелина Не се нормира До 3 мм. До 2 мм.

Боядисване /грундиране/



При полагане на топлоизолационни системи трябва да се съобразяваме с времето 
и евентуалните му промени. Шпакловките и нанасянето на мазилките на бива да 
става при дъждовно време или при опасност от превалявания. Не се работи и при 
наличие на вятър или минусови температури, както и при такива над 30*. При 
студено време или/и наличие на висока влажност на въздуха трябва да се и.ма 
предвид, че мазилката съхне по-бавно. Грундиране също не се изпълнява при минусови 
температури и дъждовно време. Най-подходящи температури за полагане на 
мазилка са 18-20*С.

Ще се извърши топлоизолиране на всички външните стени на сградата без 
налична изолация с експандиран полистирен с коефициент на топлопроводност 
залегнал в доклада и детайлите от работния проект с необходимата дебелина 
от външната страна на стената.

VII. ДЕМОНТАЖ Н А СКЕЛЕ
Демонтаж скеле, възстановяване на околното пространство, почистване на 
строителната площадка, приемане на обекта.

След завършване на ооекта следва подписване на констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение 
№ 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите 
по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и 
от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен 
надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от 
пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от 
лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на 
строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът 
съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните 
книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време 
на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, 
протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни 
продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и 
на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на 
изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във 
вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа 
и на неизвършени, незавършени ши недобре извършени работи, които до подаване на 
искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен 
протокол и др.;

в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сша от 11.12.2012 г.) доказателства, че 
строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената 
екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал/] - 3/яУТ и



условията на сключения договор, въз основа на които съставителите ^е\пановяват 
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;

Експерният състав от всички проектанти, вкч. технически ръководител ще 
подготви необходимата документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Разделяне на горните етапи е до известна степен условно, защото ще има 
технологични застъпвания и прекъсвания както е посочено и в представения линеен 
график за изпълнението на СМР, но всеки етап започва след преглед на 
мероприятията и положителни отговори по Информационните листове.

За извършване на строително монтажните работи представлявания от мен 
участник, за качествено и в срок изпълнение на същите ще използва три основни 
метода на строителство които са взаимно свързани и се допълват;

/. Последователен метод -  всички видове работи се изпълняват една след друга по 
начин описан по горе.
И Успореден метод -  всички работи започват едновременно и се изпълняват 
едновременно. Срокът за изпълнение на строителството съвпада с времетраенето 
на най-продължителната раоота. Максималния брои на работниците е равен на 
сбора на броя на работниците участващи в изпълнението на всички работи. При 
този метод срокът на строителството е най -  кратък, но се получава голяма 
интензивност на използваните ресурси.
III Смесен метод Разбира се при конкретните ремонтни дейности ще бъде 
използван и Смесен метод ~ тогава когато работите се подреждат на базата на 
технологичните изисквания за последователност и осигуряване на работни ^  
фронтове на бригадите. Т.е. при спазване на технологичните и ресурсни ^

А.9.
■ ni

А В ТОРСКИ НАДЗОР:

Авторския надзор ще се извършва от проектантите по всички специалности 
включени в проекта и ще се осъществява върху изпълнението на СМР в 
съответствие в одобрените проекти и съгласно изискванията на Закон за 
устройство на територията и наредбите към него. Авторския надзор ще се 
осъществява още от стартиране на СМР с подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка на обекта (обр. 2) до издаване на Разрешение за въвеждане 
на обекта в експлоатация, като включва съдействие за изготвяне на екзекутивна 
документация и детайли, участие в съставяне и подписване на актове и протоколи 
по време на строителството и участие в приемателни комисии. Проектантите ще 
правят консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на 
строителство и ще дават предписания при възникнали обективни обстоятелства. 
Като проектанти по съответните части участват в изготвянето и оформянето на 
документите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. зс 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, катсУ нощ



солидарна отговорност заедно с останалите подписали лица за достоверността на 
съдържащите се в тях данни. Авторският надзор ще се осъществява след писменна 
покана от страна на Възложителя, във всички случаи, когато присъствието на 
проектанта на обекта е наложително.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското право, за точното 
спазване на изработения от него инвестиционен проект, се вписват в заповедната 
книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

Проектантите ще бъдат длъжни да впишат заповед в заповедната книга или да 
се състави писмен протокол за извършеното, като резултат от проведения 
авторски надзор.

Те ще са длъжни да спазват правилата за безопасност по време на престоя си на 
обекта, както и да осигурят собствени лични предпазни средства.

Проектантите ще извършат контрол и ще участват в подписване на Актове 
обр. 12 (за всички СМР, които може да се окачествят като „скрити работи”, 
които след извършването им не подлежат на оглед и замерване) и Акт образец 14 за 
приемане на конструкцията съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството, след надлежно проведен авторски надзор по време на 
строителството, което ще се изисква на всеки строителен етап. Проектантите с 
договора им ще бъдат длъжни да посетят обекта в срок от не повече от 48 часа 
при повикване от страна на Възложителя, Строителя ши Строителния надзор, по 
повод упражняване на задълженията като авторски надзор. Със същия договор ще 
бъдат задължени да оказват всестранна техническа помощ и консултации за 
решаването на проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на обекта. При 
покана от страна на Главния изпълнител се задължават да участва в съвещания, 
свързани с изпълнението на обекта. При проверки на място от страна на 
Възложителя, проектанта се задължава да осигури присъствието на негов 
представител, както и да осигурява преглед на документи, свързани с изпълнението 
на възложените дейности. В задълженшта на проектантите освен контрол по 
време на строителството, авторски надзор, подписване на документации и 
протоколи по време на строителството , изготвяне, подписване и предоставяне на 
екзекутивна документация и подписване на протокол 15, влиза и задължението -ако 
по искане на Възложителя ши по предложение на строителния надзор бъдат 
поискани промени по време на строителството- дъ бъдат шготвени и съгласувани 
промените в проектната документация.

\

Б. МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СТАНДАРТИ

Б. 1. Общи изисквания за качество и работа:
Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според 

условията на договора трябва да бъдат нови продукти.
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката т иу  

в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертйф



- 'ITсъответствие c определените технически стандарти, спецификации ши одобрени 
мостри и катапози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до 
влагането им в работите.

Всички произведени продукти ши оборудване, за които се възнамерява да 
бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, 
фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и 
поддръжка, където могат да се пршожат такива.

Б.2. Каталози и препоръки на производителите
Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на 

Производителя за материал, оборудване ши продукт, определени в съответствие с 
техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики 
и изходните данни ши технологията за полагане ши монтаж, съхранение, детайли 
и пр.

Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да 
бшо от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще 
бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията 
и са предмет на одобрение от Консултанта.

Мостри и каталози
Това са мостри на материали ши каталози на произведени продукти, цветни 

таблици, които Изпълнителят представя в 2 броя за одобрение от Консултанта.
Мострите ши каталозите са представени с фотокопие на декларацш за 

експлоатационни характеристики в съответствие с техническите стандарти и 
фотокопие за съответствие с изпитванията за пожарна безопасност, за които е 
необходимо.

Б.З. Технически стандарти
Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат 

спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат 
използвани само ако:

са в по-голяма степен ши еднакво стриктни, сравнени със съответните 
български стандарти и разпоредби ши
- за съответния случай не съществуват пршожими български стандарти и 
разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво ши по- 
добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в 
настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна 
проверка от Консултанта и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят 
трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с 
инструкциите на Консултанта. Консултантът е длъжен да вземе решение в срок 
от 1 месец след получаването на тази информация. В случай, че Супервайзорът 
сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не 
гарантират същото ши по добро качество, Изпълнителя/р е задължен да пршожИ 
стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръ^сна документация /

' О/г



Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия 
в съответствие с друг национален стандарт wiu международна спецификация, той 
трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на 
Консултанта.
Б.4. Област на приложение
Конкретните дейности и материали са в съответствие с изискванията за 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради.
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с 
нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по
добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен 
комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
ще допринесе за:

• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 
сгради и намаляване на разходите за енергия;

• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на 
жизнения цикъл на сградите;

• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 
усто йч иво развит ие.

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и 
организационна помощ на СС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни 
жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които 
живеят.

Б.5. Общи изисквания по програмата
Б.5.1. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени 
на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - екснандиран (EPS) и 
екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с 
такива продукти
Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 
топлоизолационни комплекти стандартна ши висока технология.
За EPS и XPS се препоръчва да се декларират освен ландата и деформация при 
определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост 
на опън перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % 
деформация, продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; 
дифузия и пренасяне на водни пари; динамична коравина; реакция на огън; клас на 
горимост -  по норми за съответното предназначение в сградата. 
Топлоизолационните продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 
конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде 
оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната 
плътност.



ИV
• еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топчоизолационни плочи, 

съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния 
топлоизолационен продукт;

• еластична лепшно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни точи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, 
сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи 
мазилки, за декоративни детайли;

• армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за 
вграждане в тотоизолационната система, съвместима с предлаганата 
тошоизолационна система;

• импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които 
ще бъдат третирани с продукти от групата на акршни, силикатни ши 
сшиконови продукти според конкретното предназначение;

• отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни 
повърхности, комбинация от акршен и сшиконов полимер, подбрани инертни 
материачи с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по- 
бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към 
UVлъчи и лоши климатични условия, съдържащи специачни антибактериални 
добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазшка 
съгласно архитектурен проект на сградата.

Дебелината на тотинната изолация от съответния вид се оразмерява в 
техническия проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се 
съобразява с техническите параметри. заложени за съответната 
енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.
Посочените по-горе тотоизолационни продукти и техническите им 
характеристики са препоръчителни и не изчерпват пршожението на други 
продукти, които отговарят на пршожимите нормативни изисквания и стандарти 
и и.мат енергоспестяващ ефект.
Изчисленшта, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционнш 
проект са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за 
изпълнение на тотинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно- 
строителните детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни 
за строителя, като корекции на архитектурно -  строителните детайчи се 
извършват съгласно предвидения законов ред.
В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи 
ясно коефициентите но тотопреминаване през външните ограждащи елементи на 
сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система 
за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се 
взимат от инвестиционнш проект, където на по-ранен етап са съобразени и 
съгласувани срезултатите от обследването за енергийна ефективност.

Б.5.2. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи



Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на 
сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.
Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите 
и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с 
характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни 
показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни 
продукти.
Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно 
детайли за характерните зони, като дшатационни или работни фуги, 
водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи 
изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните 
части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В работния проект се дават 
и изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на 
хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с 
техническия проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за 
поддържане по време на експлоатация.
Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации 
и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 
нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на 
продуктите и предвидените им функции и предназначение.
Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при 
проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви 
на сгради и съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични 
характеристики, са съответно на база на:

• огъваеми битумни мушами;
• пластмасови и каучукови мушами;
• битумнополимерни състави;
• течни полимерни състави;
• циментнополимерни състави.
Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски 

покриви на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:
• техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
• вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, 

основно обновяване ши преустройство;
• вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 

цичентно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и 
др.);

• компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;
• вида и начина на водоотвеждането;
• използваемостта на покрива.

Б.5.3. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобе 
прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.



В съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството 
доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за 
съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта
с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко 
следната информация за:
• коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;
• коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m' K;
• коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;
• коефициента на енергопреминаване на остъкчяването (g);
• радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална 

характерист ика;
• въздухопропускливостта на образег^а:
• водонепропускливостта;
• защитата от шум.

Б.6. Отговорности на Изпълнителя 
Задължение за работа в съответствие с Договора
Изпълнителят извършва и приключва работите по Обекта и отстранява 
дефектите в тях в строго съответствие с Договора и с необходимите грижи и 
старание, така че да удовлетворят Консултанта, осигурява цялата работна сила, 
както и нейния надзор, материалите, Технологичното оборудване и всичко останало, 
независимо дали временно или постоянно, необходимо за изпълнението, 
приключването и отстраняването на дефектите, доколкото необходимостта от 
предоставянето на същите е определена в Договора ичи логично произтича от него. 
Изпълнителят спазва и стриктно се придържа към инструкциите и насоките на 
Консултанта по всички въпроси касаещи и отнасящи се до Обекта.
Отговорност за дейностите на Площадката
Изпълнителят поема пълна отговорност за адекватността, устойчивостта и 
безопасността на всички дейности на Площадката и строителни технологии, в 
случай че Изпълнителят не отговаря за плана ичи спецификациите на Обекта ичи на 
някои от Временните работи, изготвени от Консултанта, освен ако друго не е 
изрично указано в Договора.
Отговорност за служителите
Изпълнителят носи отговорност за професионалната и техническа компетентност 
на своите служители и ще избере за работа по този Договор надеждни лица, които 
ще работят ефективно за реализирането на настоящия Договор, ще уважават 
местните обичаи и ще спазват висок стандарт на морачно и етично поведение. 
Конфиденциалност на документите
Всички карти, чертежи, снимки, мозайки, планове, отчети, препоръки, оценки, 
документи и всякакви други данни, събирани или получени от Изпълнителя по
Договора са собственост на Възложителя, ще се считат з ---------- ------------  е
предоставят само на надлежно упълномощените представ, я



след приключване на Обекта. Тяхното съдържание не трябва да се' огласява от 
Изпълнителя пред лица, различни от служителите му, които предоставят услуги по 
този Договор, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.
Б. 7. МА ТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДА Т ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА
Материалите са описани подробно при обстоятелственото представяне 
на технологията на изпълнение на всеки вид дейност. Всички материали , 
които ще се използват ще са съгласно заложените в работния проект и 
детайли и за тях ще бъдат приложени нужните декларации.

В. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ 
БЪДА Т ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪ ЧКА ТА

Необходимата механизация и оборудване:
За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобразно 
технологията на строителния процес. За обекта като цяло, са необходими 
следните машини:

3  Лекотоварни автомобили;
О Ечектрожени;
О Бормашини;
О Заваръчен апарат; 
w Фугорез;
3  Оградни пана 
3  Пробивна техника;
О Тръбно скеле

Г. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Работна програ.ча.
В рамките на срока, определен в Договора, Изпълнителят ще предаде за одобрение 
на Консултанта подробна Работна програма, съдържаща последователността от 
процедури и метода, по който предлага да извърши работите по Обекта. При 
изготвяне на своята Работна програма Изпълнителят ще обърне съответното 
внимание на приоритетността на отделните работи. В случай, че Консултантът в 
хода на работата се нуждае от допълнителни изменения на Работната програма, 
Изпълнителят ще преразгледа въпросната програма. Също така, винаги когато 
Консултантът го изисква. Изпълнителят ще предостави в писмен вид разяснения по 
плана за извършване на работите по Обекта и за Технологичното оборудване и 
Временните работи, които Изпълнителят възнамерява да достави, използва или 
построи в зависимост от случая. Предоставянето на такава програма, на 
изменения към нея или на разяснения, изискани от Консултанта, не освобождава, 
Изпълнителя от задълженията и ангажиментите му поДоговора. /,-



I. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪ ЧКА ТА

- в  организационно отношение се включват няколко комплексни екипа от 
работници с различна специалност и ниво на квалификация, оразмерени като 
бригади така, че да достигнат максимата производителност в нормалата на 
строителния процес. Взаштата обвързаност в организационно отношение и 
последователност в технологично отношение, са показани в представения 
календарен график. Отделните комплексни екипи работят в своята 
последователност, използвайки предимствата на поточния организационен метод.
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- Йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта

ifWihn
- д- Ръководител на екипа по част проектиране е управляващия дейностите 

по реализацията на поръчката в тази част Той е главното длъжностното лице на 
Изпълнителя, което осъществява координацията между участниците в поръчката 
по време на проектирането. Задълженията му включват вземането на управленски 
решения по реализирането на проекта и съгласуване на дейностите с представителя 
на Възложителя, Авторския надзор, както и работа със Строителния надзор 
(Инженер), Държавни и общински контролиращи органи.

■ б. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) — 
експерт, включен във функционалната структура на проекта. Неговата дейност е 
пряко свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по 
работните места. Осигуряване на обезопасяване на строителните площадки, както 
и отделните работни места от достъп на външни лица, свързано с изпълнение на 
строителни дейности в условията на функционираща пътна и пешеходна мрежа, 
както и на функциониращи продуктопроводи. Изисква и следи за спазване на 
изискванията на Плана за безопасност и здраве, ЗЗБУТ и останалите нормативни 
документи свързани с безопасността и здравето при работа по отделните работни 
места. Правата и задълженията на координатора по безопасност и здраве се 
регламентират в длъжностната характеристика, Закона за здравословните и 
безопасни условия на труд и Наредба M  2 /  2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни ти  
монтажни работи.

■ б. Специалист — контрол на качеството — експерт във функционалната 
структура на проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите н» 
Ръководителя на екипа, Техническия ръководител и специализирани звена 
основните три фази на контрола -  входящия контрол, текущия контрол и контрол 
върху качеството на готовия строителен продукт по отделни дейности и като 
цяло. Входящ контрол -  осъществява проверка на място при доставка на 
материали, полуфабрикати, изделия и други. Извършва проверка на необходимата 
съпътстваща документация, свързана с изискванията на нормативната база. В 
определени случаи предлага на Ръководителя на екипа ти техническия ръководител 
проверка на качествата на доставки. Текущ контрол -  следи за правшното 
заскладяване на материалите, съобразен с изискванията за съхранение до влагането 
им. Следи за качеството на материалите при влагането им, както и за правтната 
подготовка, съобразена с писани рецептури и изисквания на производителя. Следи за 
изпълнение на дейностите, съгласно изискванията на ПИПСМР и техническите 
изисквания на проекта. Краен контрол — отчита качеството на извършената 
работа и докладва за допуснати пропуски на Ръководителя на екипа за вземане на 
адекватни управленски решения.

- Специалист - опазване на околната среда — експерт във функционалната 
структура на проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите на 
Ръководителя на екипа, Техническия ръководител и специализирани звена по 
отношение на опазването и възстановяванетс 
случаи предлага на Ръководителя на екипа ти



свързани с опазването на околната среда, спазването на Плана за (управление на 
отпадъци и други. Следи за качеството на изпълнение на дейностите, свързани с 
опазване на околната среда.

- в. Технически ръководител. Задълженията на техническия ръководител е 
изцяло подчинена на изпълнение на дейностите по отделните елементи на 
строителния процес в определените срокове и с необходимото качество на 
изпълнение. Като функционални звена в структурата, с пряка зависимост към 
техническия ръководител са Координатора по безопасност и здраве, Експерта по 
качеството, Акредитирана лаборатория и Доставчика.Подробно задълженията му 
като участник в строителния процес, са описани в предходните точки.

" з. Ръководител на комплексна бригада (Бригадир). На отделните участъци 
ще се осъществяват нееднородни строителни процеси, за които са необходими 
звена от ооучени и квалифицирани работници по определени дейности. Тези звена са 
мобилни, като тяхната мобилност е определена в календарния график. Възприети са 
елементи на поточният метод, който включва изпълнението на строителните 
процеси от отделните специализирани звена на едно работно място, като след 
приключването им отделното звено се премества на следващото работно място. 
Ръководителят на комплексната бригада отговаря за изпълнението на видовете 
работи по специачността на бригадата (звеното) и е пряко подчинен на 
техническия ръководител.
Координация между участниците в проекта

- За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с 
предвиденото качество се налага координация между отделните участници в 
проекта. ,

- А. Координация между Възложител и Строител. Ще се осъществяват 
регламентирани срещи между представителите на Възложителя, Строителния 
надзор, Доставчика, Авторския надзор и Ръководителя на екипа по време на 
проектирането и технически ръководител. На тези срещи ще се извършва 
оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се обсъждат и 
приемат управленски решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, 
както и мерки касаещи строителството. Срещите ще се протоколират.

- Б. Координация между Авторски надзор и Строител. Ще се осъществяват 
по покана при всяко приемане на елемент, съгласно изискванията на Наредба M3 за 
съставяне на актовете и протоколите по време на строителството (актове обр. 2,
3, 7, 8, 12, 14, 15 и други специфични актове). Строителят може да покани 
проектанти по отделните части за изясняване, уточняване или проследяване на 
строителни процеси. Авторският надзор е в правото си да посещава строежа по 
всяко време. Своите разпореждания вписва в заповедната книга на обекта (обр. 4 на 
Наредба М  3). При промени в хода на строителството е длъжен да съгласува 
промените с Възложителя, Строителния надзор (Консултанта) и Строителя и да 
нанесе корекциите върху чертежите, като в края на строителството да 
предостави екзекутиви, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 5от 28 деке.иври 
2006 г.за техническите паспорти на строежите. Срещите ще се протоколират.

- В. Периодични оперативни срещи на технически ръков1
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бригадирите. На тези срещи ще се отчита строителството' за изтеклия 
оперативен период, ще се извършва сравняване с графика, ако се налага ще се 
определят мерки за преодоляване на пречки, ще се извършва планиране за следващия 
оперативен период.

- Г.. Ежедневни „оперативни” за срочно решаване на текущи задачи, Тези 
срещи са необходими за планиране — в началото на работния ден и отчитане — в края 
на работния ден на дейностите по отделните участъци и работни места.

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КА ЧЕСТВОТО И КОНТРОЛ МА ТЕРИАЛИ

Във фирмата е въведена Система за управление на качеството (СУК)
Система за управление на качеството (СУК) е част от цялостната система за 
управление на нашата фирма. Тя е разработена и се основава на ISO 9001:2008. В 
СУК са регламентирани всички взаимосвързани процеси, протичащи в организацията 
и влияещи върху качеството на продукта, а така също съответните отговорности, 
свързани с определянето на нуждите и очакванията на потребителя до крайното 
задоволяване на неговите изисквания.
Ръководството на фирмата е избрало процесно-ориентирания подход за 
изграждане, документиране, въвеждане и подобряване на ефективността на СУК, 
тъй като по този начин се осигурява постоянно управление и контрол на процесите 
в СУК и взаимодействието между тях.
В СУК се открояват пет групи процеси: „Основни процеси", „Отговорност на 
ръководството“, „Управление на ресурсите", „Измерване, анализ и подобрения“
„ Спомагателни процеси “
Основни процеси
Основните процеси, разграничени в дейността ни, включват:
■ „Процеси, свързани с възложителя" -  дейности по договаряне на условията и 

уточняване изискванията на клиентите;
" „Закупуване - избор на доставчиците и методите за проверка качеството на 

закупуваните активи и услуги, необходими за изпълнението на дейността ни.
■ „Избор на изпълнители “ -  дейностите по подбор, оценка и избор на изпълнители 

на дейности по съответните проекти (когато е необходимо);
■ „ Управление на проект" -  процеси по осъществяване на дейностите за 

реатзация на конкретен обект;
■ „Контрол и измерване" - дейности по наблюдение, контрол и измерване на 

съответствието на реализираните дейности спрямо договореностите с 
клиентите;

Качеството на всяка една строителна работа зависи не само от отговорното
изпълнение, но и от материалите, които се влагат в нея. Познавайки спецификата
на строителния пазар в България фирмата ни подбира изключително внимателно
всички свои доставчици и следи за доставените от тях материали. Доставчиците и
материалите не са просто механическа задача, а важен елемент от имиджа на 
сградата.



Фирмата е ориентирана както към утвърдени имена, така и към производители,
предлагащи нови продукти и алтернативни решенш, повишаващи качеството и 
ефективността на произведения продукт.

Фирмата ни е разработила своя база данни за доставчици и материали, като освен 
за качество, екипът в компанията следи и за окончателната му цена. Тази 
информация се актуализира на всеки 6 месеца, което ни позволява да бъдем 
конкурентноспособни и винаги актуачни при представяне на нашите оферти, а 
впоследствие и при реачизирането на проекта.

Желанието ни като строителна фирма е да се стремим да внася иновации, да 
развиваваме строителния сектор и да начожи по-високо технологични продукти, 
които имат предимства не само заради сроковете на изпълнение, но и по- 
продължителни гаранции, което е добре от потребителска гледна точка.

контрол на строителните материали, системите от строителни 
материали и конструктивните елементи
1. Сертификат за съответствие
(1) Сертификатът за съответствие се базира на резултатите от ВЗК и 
периодичен външен контрол, в това число първоначачна проверка,
а) ВЗК се осъществява, за да се установи дали характеристиките на строителните 

продукти, системите от строителни продукти или на конструктивните

б) Външният контрол се осъществява, за да се установи дачи изискванията 
относно персонала и оборудването, необходими за непрекъснат процес на 
правилно производство и за осъществяване на съответния ВЗК са налице и дали 
строителните продукти отговарят на поставените изисквания.

(2) Съответствие на строителните продукти, системите от строителни 
продукти и на конструктивните елементи със съответните технически 
спецификации трябва да се удостоверява за всяко място на производство чрез 
издаване на сертификат за съответствие.
(3) Видът и обхватът на ВЗК и на външния контрол, както и изискванията по 
отношение на строителните материачи, трябва да се определят в съответните 
технически спецификации (напр. стандарти, технически условия на доставка).
2. контрол на изпълнението и проверка на завършения проект
2. 1 Общи разпоредби
(1) Трябва да се осъществява контрол по спазването на договорените изисквания по 
отношение на изпълнението и завършения проект.
(2) Контролът по изпълнението се състои от вътрешния контрол и -  когато е 
установено в съответните раздели -  външния контрол.
а) Изпитванията, провеждани в рамките на вътрешния контрол, трябва да

системите от строителни

елементи съответстват на договорните изисквания.

установят дали съхранението
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съответстват на договорните изисквания,

б) Външният контрол се осъществява, за да се установи дали изискванията относно 
персонала и оборудването, необходими за непрекъснат процес на вътрешен 
контрол, са налице, и дачи завършеният проект отговаря на договорните 
изисквания.

(3) Изпълнителят трябва своевременно да уведомява службата за контрол относно 
моментите на изпълнение и да удостоверява това пред възложителя.
2. 2 Вътрешен контрол
(1) Видът, обхватът и периодичността на вътрешния контрол са регламентирани 
вСУК.
(2) Преди началото на изпълнението изпълнителният и провеждащият контрола 
специализиран персонал трябва да бъде въведен в изпълнителната документация.
(3) По време на изпълнението документите и анализите трябва да бъдат на 
строителния обект. Те трябва да се представят на службата за контрол и при 
поискване - и на възложителя.
(4) Преди приемането на строителния обект документите от вътрешния контрол 
и сертификатите за доставка трябва да бъдат предадени на възложителя. Към 
тези документи спадат докладите от ежедневните строителни дейности, 
протоколите от изпитвания и докладите от вътрешния контрол. Документите 
тряова да съдържат най-малко следните данни:
— предприятие-доставчик и сертификат за доставка,
— наименование на строителните материали,
— знак за съответствие,
— номер на партида и класифициране според монтажна площ,
— съпоставяне на вида и количеството на поръчаните и доставени строителни 

материали,
~  дата на производство, наименование и класификация на пробните тела, респ. 

резервните проби според конструктивните елементи както и на резултатите от 
изпитвания,
периоди, в които се извършват отделните работи, 
външни условия, напр. данни за метеорологични условия,

— специални обстоятелства,
— вид и дата на изпитванията, както и резултати и сравнение с изискванията, 

евентуално ~ вид и продължителност на допълнителната обработка,
— име и подпис на лицето, отговорно за провеждане на вътрешния контрол.

2. 3 Външен контрол
(1) Когато е предвидено упражняването на външен контрол, той трябва да се 
извършва от одобрени за тази цел институции за контрол или защита на 
качеството, ши от контролни служби.
(2) Изпълнителят трябва да сключва договор за осъществяване на контрол с 
одобрена институция за контрол ши защита на качеството, ши с контролна 
служба. Трябва да се гарантира правото на възложитеде за доатуЬп,



предоставяне на информация от всички документи. Договорът за осъществяване на 
контрол трябва да се представя на възложителя при поискване.
(3) Потвърждаването на известието от строителния обект от службата, 
извършваща външния контрол, трябва да се предава незабавно на възложителя след 
възлагане на поръчката.
(4) Всеки строителен обект трябва да бъде проверяван не по-малко от един път.
(5) При по-продължителни проекти трябва на съобразни интервачи да се 
провеждат други проверки. Интервачите трябва да се предвиждат в 
спецификацията на дейността.
(6) Докладът от проверката трябва да съдържа най-малко следната информация:
— наименование на строителят обект, изпълнител, служба за вътрешен контрол и 

одобрена служба за контрол,
— кратко описание на строителното мероприятие,
— резултати от изпитването/-ията, проведено/и на строителния обект.
Р) Докладът от проверката трябва незабавно да се предава на възложителя.

2.4 Контролни изпитвания
(1) Провеждане на контролни изпитвания се извършва по нареждане на 
възложителя, за да се установи дали характеристиките на строителните 
материачи, системите от строителни материали и завършеният проект 
съответстват на договорените изисквания. Резултатите от тях са решаващи за 
одобряването и запчащането за работата. Възложителят трябва да взема резервни 
проби. *4^
(2) Вземането на проби и провеждането на изпитвания на строителния обект се 
извършват в присъствието на изпълнителя. Те се извършват също и в негово 
отсъствие, когато той не спази срока, за който е уведомен своевременно.
(3) Когато вземането на проби, опаковането на готовите за изпращане проби и 
затварянето на местата, от които са взети проби, трябва да се извършва от 
изпълнителя при условията на евентуачност, за тези дейности трябва да се 
предвиждат отделни позиции в списъка от дейности. Изпращането на пробите и 
изпитванията се извършват по нареждане на възложителя.

Д. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
----------------------^ —

Оценката на риска е първата стъпка към управлението на риска. Тя 
представлява структуриран начин за оценка на рисковете за безпрепятствено 
реачизиране на строителството.

Оценката на риска включва систематично проучване, при което се отчита:
• какво би могло да причини риска;
* кой ще бъде засегнат и как;



• дали опасностите могат да се елиминират или намаляват; и ако случат  не е 
такъв - какви предпазни или защитни мерки следва да се въведат за 
контролиране на рисковете.

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел 
да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и 
одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на 
проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.)
Тези процеси са следните:

О определяне на факторите на влияние -  анализ и оценка на тези фактори, 
които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;

О идентифициране на риска -  определяне и документиране на онези променливи, 
характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност 
да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;

3  качествен анализ на риска -  определяне на вероятния начин на промяна на 
идентифицираните рискови променливи;

О количествен анализ на риска -  задаване на количествени стойности на 
извършения качествен анализ;
оценка на риска извършва се на две нива: свързано с конкретното 
осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене 
и оюджет -  тук оценката на риска се извършва от гледна точка на 
управлението на инвестиционния проект;

О свързано с изчислената ефективност на проекта -  конкретен количествен 
измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия 
ефект, при другите видове ефективност -  социстна, културна, образователна 
и др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители.

Методика за качествен анализ на риска ,

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден 
риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според 
евентуалното им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е 
един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на 
усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при 
някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага 
при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на 
вероятностите и последствията чрез съответни методи и инструменти.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Съществуващото рознообразие на дефиниции за риска показва, че това явчение е 
многоаспектно. с разнообразни мнения за неговата същност, с множество 
несъвпадащи. а често и противоположни реални основата, за причините



7 ^

пораждат, с недостатъчно, а понякога и неадекватно използване на тази категория 
в реачната практика.
Рискът е една от най-важните категории, които изразяват мярката за опасност 
на определени ситуации, в които има потенциални фактори, неблагоприятно 
въздействащи върху човека, обществото или природата.
Категорията "риск" се използва в много обществени, природно-математически, 
медико-биологически, технически и военни науки. Всяка от тези науки има свой 
предмет и обект, своя насоченост в изследването на риска и използва за тези цели 
свои специфични методи. Развитието на съвременното знание за риска, специфичен 
за всяка наука, е предпоставка за неговото обединение, за създаване в бъдеще на 
обща теория на риска.
При анализа на риска трябва да се прилага степенуван подход. Аначизът трябва да 
оъде израоотен, за да отговаря на нуждите на проекта, въз основа на размера на 
проекта, начичието на данни и други изисквания за екипа на проекта. За този тип 
проекти се използва Факторен Анализ на Риска (ФАР). В таблицата по-долу са 
описани концептуалните основи и стъпките, участващи в извършването на аначиза. 
Целта на ФАР е да се идентифицират и да се разберат основните фактори, които в 
крайна сметка ще управляват поведението на графика, цената и технически мерки 
за изпълнение проекта. Основните стъпки, които участват в провеждането на ФАР 
са, както следва:

Списък с дейности, задачи, или други елементи, които изграждат 
проекта:

Идентифициране на приложимите технически рискови фактори;
Разработване на скалата на риска за всеки рисков фактор;
Позиция на риска за всяка дейност, за всеки рисков фактор;
Резултати за всички рискови фактори по дейности;

_ Документиране на резултатите и определяне на потенциалните 
действия за намачяване на риска.

Първата стъпка във ФАР е идентифициране на дейностите, задачите или елементи 
на проекта, които да бъдат оценени. Ако проектът позволява, структурата на 
работата и графика, могат да се използват за отправна точка. Използвайки тази 
информация и данни, получени от дискусии с екипа на проекта, може да се развие 
диаграма на проекта, която да помогне за организирането на ФАР. Диаграмата ще 
определя задачите, които ще бъдат моделирани, и техните взаимовръзки. Графикът 
със задачи може да бъде консолидиран и/или разширен, за да подчертае тези задачи 
и влияния, които се очаква да имат значителен риск и/или имат значителна 
несигурност по график или изпълнението на разходите.

Д.1. За настоящата обществена поръчка, се идентифицират следните основни
рискове:

1. Времеви рискове:
О  Закъснение началото на започване на раб 
3  Изоставане от графика при текущото из

&



О Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: 
Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на 
Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител 
на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните 
договори;

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

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти 
и/или неточности в проектната документация.

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



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

Времеви рискове
I. a.
Закъснение на 
началото на 
започване на 
работите

& Репланиране.
& Наемане на сътрудници. 

Буфериране на 
задачите.

<=> Фокусиране на
вниманието върху мерки 
за поетапно предаване и 
одобряване на 
документи, текущо 
изясняване и 
отстраняване на 
несъответствия.

<=> Преформулиране на 
приоритетни дейности 
с оглед ускоряване на 
началото на СМР.

& Своевременно подготвяне на 
документи, регламентиращи 
отношенията между 
Възложителя и фирмата -  
изпълнител;

& Анализ на предстоящи
законопроекти или подзаконови 
нормативни актове.

& Регулярна комуникация с 
институциите, които имат 
отношение към проекта, за 
евентуални предстоящи 
изменения;

<=> Своевременна преработка на 
документите, 
несъответстващи на 
публикувани нови изисквания; 
Контрол за стриктно спазване 
на графика на работите в 
проектната фаза;

& Контрол върху доставката на

Анализ и идентифициране на причините за 
настъпване на риска.
Работни срещи с Възложителя за 
идентифициране на спешни мерки за 
наваксване на закъсненията, паралелно 
изпълнение на различни работи, получаване 
на помощ от трети страни и др.
Преди започване на работа ще се уведомят 
всички инстанции, както и живущите в 
сградата относно започващата 
строителна дейност. Ще се направи 
разяснение, че няма да се допуска 
превишаване на нормите на шум и 
замърсявания на районите с оглед 
намаляване на безпокойството на 
жителите.
Упражняване на периодичен мониторинг на 
графика със своевременен и текущ контрол 
върху изпълнението му.
Търсене на начини за евентуално скъсяване 
на срока на някои СМР за наваксване на



Рискови фактори Мерки за въ здействие 
върху изпълнението на 

договора при възникване/по 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

материали, оборудване, 
механизация, работна ръка и др. 
за навременно започване на 
работите.

допуснатото закъснение.

I. б.
Закъснение 

началото на 
започване на 
стро ителн ите 
работи -  вероятни 
причини

____ -

Предпоставки, които 
водят до възникване на 
риска:
& Висока степен на 

въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска; 
води до закъснение 
както при изпълнение на 
строителния процес 
така и до забава на 
изпълнение на договора 
за финансиране за 
реализиране на 
инвестицията по 
проекта, както и 
усвояване на средствата 
по ДБФП 

& Забава за при

Ф Идентифициране на страните 
имащи отношение към 
започване строителните 
работи.

& Стриктно спазване на
облигационните отношения 
регламентирани по сключените 
договори между Възложителя 
и консултанта изпълняващ 
строителен надзор; между 
възложителя и изпълнителя по 
договора за строителство, 
между възложителя и 
финансиращия орган.

<=> Предварително проучване за 
това дали са налище 
изискващите се строителни 
документи необходими за 
започване на строителството

О Изискване за навременно изпълнение на 
задълженията на лицата имащи 
отношение към началото на започване на 
строителните дейности Възложител; 
Строителен надзор; Строител, органа 
предоставил безвъзмездната финансова 
помощ.

& Преминаване към двусменен режим на 
работа за работници и механизация от 
страна на строителя

<=> Използване на квалифициран персонал, с 
което се намалява времето:
Необходимо да се издадат съответните 
разрешителни, да се съставят 
съответните протоколи и актове за 
започване на строителството, да се 
отстранят непълноти в проектната 
документация.

<=S> Използване на квалифициран персонал за < ,

#  J  ‘



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
нариска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

съставянето на актове 
и протоколи по време на 
строителството 
необходими за започване 
на строителството,

& забава при издаване на 
разреш ителн и 
документи,

<=> Непълноти в 
проектната 
документация 

& Липса на финансови 
средства за започване на 
строителството 
Забава в доставката на 
строителни материали 
за започване на 
строителството

& Предварително запознаване с 
проектното документация от 
страна на наши специалисти с 
необходимата 
правоспособност 
Стриктно спазване на 
договорните отношения с 
доставчиците, Договаряне с 
доставчици които са коректни 
партньори и са доказали 
своята професионалност 

& Предвиждане на възможност 
за доставка от алтернативни 
доставчици 

<=> Финансова обезпеченост на 
строителя

СМР, което ще доведе до навременно 
зопочване на строителството, намаляване 
на времето за изпълнение и отстраняване 
на забележки по строителството 

& Представляваното от мен дружество има 
добра финансова обезпеченост, което 
предотвратява риска от забавени 
доставки на материали от доставчиците. 
Използване на алтернативни доставчици 

& Разположението на Квалифицирани 
специалисти които могат да дадат 
решение за премахване на причини водещи 
до забавяне за започване на строителните 
работи

II. а. Изоставане 
от графика при 
текущ8>по 
изпълнение на 
deimocmufrte.

& Репланиране.
<=> Наемане на сътрудници. 
<=> Буфериране на задачите. 
<̂> Преразпределение на 

човешките ресурси и 
възможностите за

<=> Периодичен мониторинг на 
графика със своевременен и 
текущ контрол върху 
изпълнението му.

& Координация с доставчика и 
производителя на

& Координация с доставчика или
производителя за срока за преодоляване на 
закъснението на доставките.

& Създаване на мониторинг от експерти в 
областта за оценка на времето. 
Преразпределение на човешките ресурси.

Л  ^



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

въвеждане на 
допълнителни работни 
смени.
Работни срещи с 
Възложителя за 
идентифициране на 
спешни мерки за 
наваксване на 
закъсненията, паралелно 
изпълнение на различни 
работи, получаване на 
помощ от трети страни 
и др.
Контрол на срока и 
спазване графика за 
изработка и доставка на 
технологичното 
оборудване 

£> Недопускане престой на 
машини, техника и 
човешки ресурси. 
Допълнително 
преразглеждане на 
разчети.

технологичното оборудване за 
срока за доставка

<=> Допълнително преразглеждане 
на разчета.
Сключване на договори за 
доставка на материали само с 
утвърдени фирми с цел 
осигуряване на навременна 
доставка на материали, машини 
и съоръжения на обекта;

& Ексклузивност и качество на 
доставките на инертни 
материали, бетонови и 
асфалтови смеси, необходими за 
изпълнение на строителните 
дейности, и др.

<=> Доставяне на обекта само на 
качествени материали според 
утвърдените стандарти, 
съпроводени с всички 
необходими декларации за 
съответствие и сертификати.

& Създаване на контролен екип над
одобрените доставчици, предварително 
създаване на широк набор от конкурентни 
такива с оглед на ачтернативни решения 
при тематичната проблематика.

<=> Преразпределение на човешките ресурси и 
възможностите за въвеждане на 
допълнителни работни смени.

Ф Работни срещи с Възложителя за 
идентифициране на спешни мерки за 
наваксване на закъсненията, паралелно 
изпълнение на различни работи, получаване 
на помощ от трети страни и др

\ $



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

II. б.
Изоставане от 
графика при 
текущото 
изпълнение на 
дейностите

Предпоставки, които 
водят до възникване на 
риска:

Висока степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска - 
забава при изпълнение на 
строителния работи, 
забава на изпълнение на 
договора за 
финансиране, както и 
усвояване на средствата 
по ДБФП;

<=> забава на доставките на 
основните строителни 
продукти използвани за 
изпълнение на обекта;

& авария на техниката 
използвана за СМР

& През цялото време на 
строителния процес 
отговорните лица стриктно да 
спазват определения линеен 
график за изпълнение на 
поръчката.

<=> Използване на опитен и 
квалифициран персонал 

& Договаряне с доставчици които 
са коректни партньори и са 
доказали своята 
професионалност 
Използване на техника която е 
преминала технически преглед

& Мобилизиране на наличния персонал и 
техника за навременно изпълнение на 
строителните дейности по приложения 
линеен график, преминаване на двусменен 
режим на работа за хора и техника

<=> Допълнително включване на механизация и 
работна ръка;

& Актуализиране на графика;
Договаряне с алтернативни доставчици на 
основните строителни продукти;

<=> Използване на друга/нова техника;

III. а.
Риск от 
закъснение за 
окончателното 
приключение и

О Предоговаряне на 
ключови моменти от 
изработката и 
доставката на 
дограмата.

& Стриктно следене за евентуално 
забавяне в срока и неспазване 
графика за изработка и 
доставка на технологичното 
оборудване.

Допитване до експерти в областта за 
оценка на времето. Преразпределение на 
човешките ресурси.

<=> Търсене на начини за разместване на 
конкретни работи в програмата за\ juY iо



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

предаване на 
обекта

<=> Периодичен мониторинг 
на графика със 
своевременен и текущ 
контрол върху 
изпълнението му.

& Координация с 
доставчика или 
производителя за срока 
за доставка.

<=> Провеждане на
регулярни седмични и 
месечни срещи с всички 
заинтересовани страни 
за идентифициране на 
проблеми и начини за 
решаването им.

<=> Изготвяне на план за 
управление на материали 
и/или Контролен списък, 
ако е приложимо, и 
използване на контролен 
списък за управление на 
материали като насока.

& Съставяне на план за 
спешни действия при

Стриктно следене за евентуално 
забавяне в сроковете за 
доставка на материали, машини 
и съоръжения на обекта от 
страна на доставчиците. 
Превантивен контрол над 
доставчиците, предварително 
създаване на широк набор от 
конкурентни такива с оглед на 
алтернативни решения при 
тематичната проблема. 
Сключване на договори за 
доставка на материали само с 
утвърдени фирми с цел 
осигуряване на навременна 
доставка на материали, машини 
и съоръжения на обекта 
Полагане на усилия за 
навременно констатиране на 
дефекти на доставените 
материали на обекта.
На обекта ще се доставят само 
качествени материали според 
утвърдените стандарти, 
съпроводени с всички__________

изпълнение на обекта.
Следене за ексклузивност и качество на 
доставките на материали, необходими за 
изпълнение на строителните дейности, и 
др. за предотвратяване на допълнително 
забавяне на планираните дейности. 
Репланиране. Наемане на сътрудници. 
Буфериране на задачите.
Преразпределение на човешките ресурси и 
възможностите за въвеждане на 
допълнителни работни смени.
Работни срещи с Възложителя за 
идентифициране на спешни мерки за 
наваксване на закъсненията, паралелно 
изпълнение на различни работи, получаване 
на помощ от трети страни и др.
Анализ и преценка на възможностите за 
скорошно отстраняване и/или незабавна 
доставка на компрометираните елементи. 
Стриктен контрол и наблюдение на 
изискванията на производителя, 
доставчика за правилно съхранение на 
материалите.
Своевременно организиране на доставки на 
необходимите материали и/или оборудване



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

Ч л*ч.

\

бързо изразходване на 
запасите в
приобектовите складове,

0  Осигуряване на
възможности за спешно 
реорганизиране на плана 
за доставки на 
материали, оборудване, 
работна сила и др. за 
плавното изпълнение на 
процеса.

& Търсене на начини за 
удължаване на 
работното време /  
работа в извънработно 
време на служителите/ 
работниците на обекта.

0  Търсене на начини за 
непланирани доставки 
и/ши доставки в 
извънработно време, 
събота/неделя на 
материали, 
инструменти, 
оборудване и др.

необходими декларации за 
съответствие и сертификати. 
Това ще се следи с подготвен за 
целта дневник за входящ 
контрол на материалите, 
достъпен във всеки един момент 
за информация на Строителния 
надзор и Възложителя; Ще се 
инспектират всички материали 
при получаването им за повреди 
и за съответствие с поръчката.

& Ще се следи стриктно за
преразход на материален и/ши 
финансов ресурс в хода на 
изпълнение на проекта — 
извършване на некачествени 
работи, излишна ши случайна 
работа.

0  Навременно установяване на 
компрометирани заварки за 
предотвратяване на 
допълнителни разходи и време за 
отстраняване на възникналите 
нередности.

& Съставяне на план за

на обекта.
<=> Своевременно организиране на

необходимата работна сша на обекта.
Ф Подмяна и разместване на персонал, при 

необходимост.
0  Изготвяне на план за контрол на

качеството за всички дейности, изискващи 
план за качество преди започване на 
работа.

<=> Ежечасова превенция към изпълнението на 
заваръчните операции във фаза „Работна ".

<=> Анализ и идентифициране на причините, 
коригиране на параметри на процеса, 
повтаряне на изпитанията,

<=> Включване на допълнителен човешки ресурс, 
механизация и материали по отстраняване 
на замърсяването.

0  Анализ, корекция и пршагане на
актуализиран План за предотвратяване и 
ликвидиране на аварии. План за евакуация, 
Авариен план и др.

0  Стриктно следене за провеждане на
обучение и инструктаж по безопасност и 
здраве при изпълнение на работата; 
Подмяна и разместване на персонал;



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на р и с к а _____

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

& Описване в плана за КК 
на честотата на 
проверките, 
организацията и 
отговорностите за 
отстраняване на 
възникналите 
нередности.

& При неуспешни
изпитания, търсене на 
начини за удължаване 
времетраенето на 
изпитанията за сметка 
на други дейности, 
което да не доведе до 
закъснения в графика.

& Разговори с Надзора и 
Възложителя за 
коригиране на 
нарушенията на 
правилата за БЗ и др. и 
възобновяване на 
работите

& Съставяне и изпълнение 
на актуализиран План за

своевременни и качествени 
единични или комплексни 
изпитания на дограма (за 
постигане на проектните 
показатели).

& Съставяне на План за
предотвратяване и ликвидиране 
на аварии. План за евакуация, 
Авариен план и др. и 
проследяване на изпълнението 
на конкретните мерки, 
предвидени в тях за 
предотвратяване на трудови 
злополуки, довели до временно 
спиране работата на обекта.

<=> Предоставяне и задължаване на 
персонала за носене на 
необходимите средства за 
индивуална защита.

<=> Задължително предвиждане на 
необичайно неблагоприятни 
климатични условия по време на 
строителството /включване 
като неблагоприятни периоди в 
графиците на изпълнителите/,

Пренасочване на бригада за изграждане на 
средства за колективна защита. 
Ангажиране на допълнителен лицензиран 
експерт по безопасност на труда. 
Съставяне на план за действие при 
Закъснение поради необичайно 
неблагоприятни климатични условия по 
време на строителството.
Репланиране и допитване до експерти в 
областния метереологичен център 
При наличие на лоши метеорологични 
условия, предвиждане на възможност за 
привличане на допълнителен трудов ресурс, 
който може да се осигури своевременно. 
Предвиждане на достатъчно на брой 
работници за навременно изпълнение на 
поръчката, както и необходимата за целта 
строителна механизация и транспортна 
техника.
Стриктно спазване на действащото 
Българско и Европейско законодателство 
по съответните части по време на 
проектирането и СМР-дейностите.

\



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

безопасност и здраве и 
др.
Издаване на заповеди, 
актове или други от 
Надзора, налагане на 
наказания и др.

Ф Актуализиране на срока 
за по-нататъшните 
строителни дейности и 
мероприятия при 
настъпване на 
необичайно 
неблагоприятни 
климатични условия по 
време на
строителството.

<=> Свикване на спешни 
срещи с Възложителя, 
Надзора и др. 
заинтересовани страни 
за анализ на 
последствията от 
неблагоприятните 
климатични условия и 
съставяне на план за

действия при отклонения в 
графиците, планове за аварийни 
дейности по време на 
изпълнението на обекта, 
действия за доказване и 
установяване на причините и 
последствията от събитията

Ф Съставяне на План за действие 
при природни рискове 
(земетресения, наводнения, 
урагани и др.), които биха 
довели до нарушаване 
конструкцията на съоръжения и 
сгради или части от тях, 
респективно заливането им и 
вследствие на това забавяне в 
пуска и доказване на 
параметрите при работата на 
машинно-технологичното 
оборудване или части от него.

<=> Изготвяне на становигце на 
Възложителя/Надзора за 
елементите от временното 
строителство в Програмата за 
управление на качеството,

хХ щ



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

действие за 
минимизиране на 
закъсненията.

системата за мониторинг и 
контрол, ПОИС и ПБЗ и др.

III. б.
Риск от 
закъснение за 
окончателно 
приключване на 
СМР и предаване 
на обекта;

ж  \  

-----------------------_______

Висока степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска - 
ненавременно изпълнение 
на строежа и предаване 
на обекта;

<=> ненавременно съставяне 
на актовете и 
протоколите съгласно 
Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по 
време на
строителството; 

i=> Ненавременно
разплащане по договора

& Изискване от качествено 
изпълнение на СМР, 
изпълнението на всяко едно СМР 
се преди да бъде приет и 
предаден на Възложителя. 
Влагане на материали 
отговарящи на БДС 

& Стриктно спазване на 
облигационните отношения 
регламентирани по сключените 
договори между Възложителя и 
консултанта изпълняващ 
строителен надзор; между 
възложителя и изпълнителя по 
договора за строителство 

& Добра финансова обезпеченост 
<=> Стриктно спазване на линейния 

график за изпълнение на СМР, 
при необходимост се 
актуализира

& През цялото време на извършване на 
строителния процес се провежда една 
добра комуникация между 
заитересованите с трон и в проекта — 
Възложител, строителен надзор; 
строител

<=> Наличие на опитен персонал изпълняващ 
качествено СМР 

& Доставяне и влагане на строителни 
материали отговарящи на БДС 
придрожени със съответните 
сертификати/декларации за съответствие 

<=> Наличие на финансова обезпеченост 
<=> Спазване и /или актуализиране на линейния 

график за изпълнение на СМР привличане на 
допълнителна техника и хора

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

Липса/
недостатъчно 
съдействие и/или 
информация от 
страна на други 
участници в 
строителния 
процес.
Конкретни рискове 
в това
направление:

средна степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска:

<=> Идентифициране на 
участниците в строителния 
процес.

& Стриктно спазване на 
облигационните отношения 
регламентирани по сключените 
договори между страните за 
изпълнение на задълженията им 
така както са регламентирани

Ф Изискване за изпълнение на задълженията 
на всяка една страна в строителния процес 
към другите участници в строителния 
процес

Риск по
отношение на
допуснати
несъответствия
или неточности в
тръжните
процедури

<=> Осъществяване на срещи 
и договаряне на 
конкретни мерки за 
коригиране на 
допуснатите 
неточности/  пропуски.

<=> Набелязване на законови 
мерки и условия за 
справяне с този проблем.

& Оказване на съдействие 
на възложителя за 
преработване, добавяне, 
замяна и др. на условия, 
спецификации, дейности,

<=£> Внимателна проверка на
техническите спецификации на 
поръчките: проследяване на 
обвързаност със 
спецификациите на другите 
участници; идентифициране на 
пропуски /  неточности, 
пропуснати дейности, 
специфични условия, др./ 
Идентифициране на неточности 
в договорите -  обвързване по 
време, обвързване с другите 
условия на специфично 
изпълнение и финансиране и

Съвместно с Възложителя ще се 
контролира разработената стратегия и 
основни изисквания за изпълнението на 
целия проект
Изпълнение на система от проверки, която 
обхваща планова и извънпланова дейност, 
като плановата ще бъде разписана в 
Програмата за управление на качеството и 
наръчника от правила.

\  / / ¥



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

специфични условия и др. рискове по отношение на 
графици и индикатори, които 
имат отношение към условията 
за разплащане и тяхното 
съвместяване между отделните 
участници

Затруднения/ 
закъснения при 
получаване на 
информация от 
съответните 
компетентни 
органи

& Разработване на план за 
набавяне и/или 
разработване на 
липсващата информация 

<=> Оказване на съдействие 
при разработване на 
липсващи документи ипи 
преработката на 
документите, 
несъответстващи на 
публ икуван ите 
изисквания.

& Надлежно и навременно 
уведомяване на всички 
компетентни страни/органи за 
подозирани проблеми и спешни 
консултации по
предотвратяване на конкретна 
опасност от възникване на 
риска.

О  Осъществяване на срещи и договаряне на 
конкретни срокове за получаване на 
необходимата информация.

& Постоянни и инцидентни срещи в процеса 
на проектиране.

<=> Съдействие на възложителя при приемане и 
одобрение на разработките и плащанията 
на проектирането. Изработване на 
становища за експертни съвети.
Изисквания за доработване по указания за 
допълване.

Недостатъ чн а 
подкрепа от 
страна на 
Възложителя и др.

\Ч \
Viiv'X

Създаване и запазване на 
добри взаимоотношения с 
Възложителя и 
експлоата ционните 
дружества и запазване на 
хармонични 
взаимоотношения с

<=> Създаване на система за 
съвместна дейност и 
информиране, чрез определяне 
задълженията екипите в най- 
ранна фаза на проекта -  
създаване на регламенти за 
дейността на ЗИП и

& Ясно определяне сферите на отговорност — 
на базата на задълженията от 
настоящата обществена поръчка. 
Провеждане на работни срещи между 
екипите на Възложителя и изпълнителя.

& Изискване на повече срещи, комуникация и 
възможности за подобряване на

V n/Lj ... \



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

местната общност по 
време на изпълнението на 
проекта и незабавно 
реагиране на повдигнатите 
проблеми

изпълнителя.
<=> Създаване на контролни 

процедури за изпълнение на 
задачите по проекта — 
наръчници и контролни листа.

ефективните отношения.

Риск от
несъответствие 
или липса на данни 
или неточности

ч _

V v

Провеждане на 
регулярни срещи с 
възложителя и 
компетентните органи 
до изясняване на 
неточностите.

О При възможност, 
преработка на някои 
компоненти от 
временното 
стро ителство.

О Обсъждане с 
възложителя на 
евентуални
компесаторни мерки при 
възникване на забава 
поради липса или 
несъответствие с 
предоставените данни.

Своевременно изискване на 
информация за трасетата на 
съществуващи комуникации.

О Предвиждане на гъвкави 
решения при организиране 
временното строителство на 
обекта.

& Съгласуване на проектите с
експлоатационни предприятия поотделно 
при липса на обобщена информация.

& Проверки на етап встъпителен доклад.
Ф Текущи проверки при преглед и съгласуване 

на различни проектни разработки.

Риск от възмогни Спешно уведомяване на <=> Контролни проверки на <=> Извършване на предварителни проверки.4^

Х И ■



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

грешки при 
предаването на 
площадката и 
проверките на 
основните 
геодешчески 
отлагания, особено 
при липса на 
съществуваща 
улична и 
регулационна 
мрежа.

възложителя за 
допуснатите грешки.

<=!> Свикване на срещи с 
възложителя и/ши други 
страни за набелязване на 
мерки за решаване на 
проблема.

& Контролни замервания 
на място.

документацията.
& Контролни проверки на 

изходните данни.

<=> При необходимост, ангажиране на 
допълнителен персонал за замервания. 

ц> Искане за работа в извънработно време за 
компенсиране на забавянето.

Ф Постоянен мониторинг на текущите 
дейности.

Риск от 
неправилно 
проектиране на 
частта за 
организация на 
движението, 
което би 
затруднило или 
въ зпрепятствало 
достъпа на 
специа^и заран а 
техника или на 
екипи за 'Щ/\

Спешно уведомяване на 
възложителя за 
допуснатите грешки.

& Свикване на срещи с 
възложителя и/ши други 
страни за набелязване на 
мерки за решаване на 
проблема.

& Оказване на помощ на 
възложителя за промяна 
в организацшта на 
движението.

<=> Съдействие на възложителя при 
оценка на проектните 
разработки в съответствие с 
договорните задължения 

& Оценка на Програмата за 
управление на качеството на 
евентуални подизпълнители.

& Съгласуване на графиците на 
подизпълнителите.

<=> Извършване на предварителни проверки.
О  Действш според наръчника с правтата за 

мониторинг и контрол.

( & >  ^



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
___  на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

обслужване
Риск от 
ненавременно 
изготвяне, 
одобряване на 
екзекутивни 
документации и 
процедиране при 
изпълнение на 
проектите в 
стро и тел н и те 
дейности

& Съдействие на 
възложителя и на 
специализираните 
органи по контрола на 
изпълнението на място.

<=> Съдействие на 
възложителя при 
направа и организиране 
на контролни тестове, 
проби и др.

Навременно изясняване на 
материалите от техническата 
спецификация.
Навременно изготвяне на 
необходимата окомплектоваща 
документация.
Навременно установяване на 
отклонения и отстраняването 
им от изпълнителя. 
Установяване на отклонения в 
договорните и нормативни 
изисквания между различните 
участници в инвестиционния 
процес.
Установяване на непредвидени 
СМР в проекта и 
необходимостта от тях им 
съгласно изискванията на 
нормите.
Установяване на 
недостатъчност или 
отклонения в лабораторните 
тестове за качество на 
изпълнени земни и насипни

Постоянен контрол върху дейността.
<=> Текущ контрол върху съставяната 

строителна документация.
& Контрол върху процесите чрез договорните 

условия на изпълнителя.
Ф Текущ контрол през месечните срещи за 

напредъка на работите.
0  Технически контрол през системата за 

мониторинг върху изпълнението на 
подобектите и съставните части на 
проекта.
Контрол върху строителната 
документация при изпълнението на 
проектите.

& Съдействие и съблюдаване на правомерни 
действия на различни контролни органи към 
различни участници в процеса на изпълнение 
на проекта.



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

работи.
Установяване на отклонения 
при подготовката и 
изготвянето на необходимата 
документация и строителни 
книжа за изпълнението на 
обекта съгласно изискванията 
на Наредба № 3 към ЗУТ. 
Установяване на отклонения от 
проектните разработки по 
отношение на техника за 
безопасност на изпълнението. 
Установяване на отклонения от 
проектните разработки на част 
ПО ИС по отношение на 
временно строителство, 
временни депа и складове, 
опазване на околната среда. 
Установяване на отклонения в 
линиите на комуникация при 
реализацията по отношение на 
предоставяне на пълномощия и 
изпълнение на задължения на 
основните представители на 
изпълнителя и на строителния



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

надзор.
Риск от неспазване 
на графиците за 
изпълнение на 
надзора по 
различни причини, 
поради което се 
констатира забава 
на изпълнението

Ф Спешно уведомяване на 
надзора и възложителя.

Ф> Свикване на срещи с 
надзора и възложителя 
за набелязване на мерки 
за решаване на 
проблема.

Ф> Регулярни срещи с
представители на надзора.

Ф Редовен коментар и анализ с 
надзора на графика на 
работите.

Ф> Анализ на негативните последствия върху 
цялостното изпълнение на проекта.

Ф> Анализ наложената законодателна и 
нормативна практика относно 
възникналата ситуация по проекта.

Ф Действия според наръчника с правилата за 
мониторинг и контрол.

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: 
Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по 
Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;
Липса/
недостатъчна 
координация и 
сътрудничество 
между
заинтересованите 
страни в рамките 
на проекта, а 
именно:
Предоставя щ пят 
безвъзмездната 
финансова пбмощ 
Управляващ offoajt

средна степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска; 
води до закъснение на 
изпълнение на договора за 
строителство

Ф Добра комуникация и
сътрудничество на страните в 
проекта.

Ф> Определяне на лице, което ще 
координира изискуемите 
действия и комуникира с 
Бенефициентът по Програмата 
и Възложител и Изпълнителите 
на отделните договори 
Предварително изготвяне на 
план за действие за достатъчна 
координация и сътрудничество 
между заинтересованите

<=> Изискване за изпълнение на всяка една 
страна на задълженията си в проекта, 
така както са регламентирани 

Ф> Определяне на конкретно лице на което ще 
му бъде вменено като задължение 
координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на 
проекта

> 3 :



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване па последиците при 
настъпване на риска

ua Оперативната 
програма, 
Бенефициентът 
по Програмата и 
Възложител па 
договорите за 
услуги и 
стро ителство, 
Изпълнителите па 
отделните 
договори;
Общи положения:

страни в рамките на проекта

Риск от закъсняло 
и неефективно 
установяване на 
взаимоотношения 
между
изпълнителя и 
възложителя

Свикване на регулярни 
срещи с възложителя и/или 
други страни за набелязване 
на мерки за решаване на 
проблема, както и за 
проследяване на всички 
текущи дейности спрямо 
одобрения график на 
дейностите.

Ф Навременна регламентация на 
отношенията между 
Възложителя и изпълнителя. 
Предотвратяване на закъснения 
в представяне или неточности в 
подготовката на подробен 
график по етапи, дейности и 
поддейности за реализация на 
целите на проекта.

Своевременно подготвяне на 
регламентиращи документи.

Ф Подготовка на Програмата за управление 
на качеството.

<=> Гяранции за наличието на Наръчник от 
правила за работа на ЗИП по всички 
основни задачи и приетите допълнения в 
офертата от страна на Възложителя.

Риск от 
настъпване на 
липса на

<=> Провеждане на работни 
срещи със 
заин тересован ите

& Съвместно изпълнение с
възложителя на системата за 
мониторинг върху общия

i=> Използване на договорните документи и 
условия за регулиране на отношенията. 

Ф Спазване на формите и документите

-



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

координация и 
нарушени 
комуникации 
между екипа на 
Възложителя и 
изпълнителя

V

\

страни по възникнали 
казуси за създаване на 
система за съвместна 
дейност и информиране, 
чрез определяне 
задълженията екипите в 
най-ранна фаза на 
проекта -  създаване на 
регламенти за 
дейността на ЗИП и 
изпълнителя.

О  Подготовка на
юридически и технико- 
икономически 
становища до 
Възложителя с 
конкретни предложения 
относно възможността 
за решаване на 
конкретния казус и 
въвличането на 
конкретната страна в 
решаването му.

договор и специфичните клаузи 
от него.

<=> Ясно определяне сферите на 
отговорност на базата на 
задълженията от настоящата 
обществена поръчка и следене за 
спазване на тези задължения.

задължение за изпълнение по договорите по 
указанията към проекта.

О Използване на инструментите на
Програмата при процеса на регулация чрез 
добри практики и стандартни изисквания.

Риск по >4 
отношен ueh#

& Съдействие на 
възложителя за

& Разработване на система за 
движение на документацията и

i=> Непрекъснат контрол върху спазване на 
изискванията за водене и архивиране на

/V



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

забава или 
неточности при 
реализация на 
кореспонден цията 
по проекта или 
неточно, 
незадълбочено и 
повърхностио 
организиране на 
документацията и 
архива на проекта 
за целите на 
изискванията на 
Програмата за 
енергийна 
ефективност 
и на указанията и 

изискванията на 
ръководните 
органи____________

поддържането на 
документацията.

на формиране на архива.
<=> Разработване на правилата от 

наръчника по отношение на 
движение на документацията

документацията.
Постоянен мониторинг върху системата за 
архивиране на документацията и 
подпомагане на възложителя при 
съставянето на система за архивиране на 
документацията по проекта.

Риск от закъсняло 
или неточно и 
неотговарящо на 

анията и на 
те

<=> Договаряне с
възложителя и други 
участници в 
строителния процес на 
мерки за изпълнение на

& Стриктно изготвяне на 
ежедневни, месечни, 
тримесечни, годишни, 
встъпителни, окончателни, 
крайни за целите на приемането

<=> Използване на системата за мониторинг и 
контрол на проекта.
Използване на системата за одитиране на 
проектните дейности.

<=> Използване на текущите оперативни дрещи^



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

докладване като 
дейност при 
всичките 
периодични 
условия

нормативните и 
договорните изисквания 
за своевременно 
докладване и 
документиране на 
издадените документи в 
съответни списъци, 
регистри и др.

писма, информации, протоколи, 
доклади и др.

и обсъждания като елемент на външен 
контрол върху срокове за докладване

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
Общи положения 
при Неизпълнение 
на договорни 
задължения, в 
това число забава 
на плащанията по 
договора от 
Страна на 
Възложителя;

<̂> средна степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска; 
забава при изпълнението 
на договора за 
строителство 

0  забава и при
разплащането със 
доставчици 

0  рискове от
прекратяване на 
договора за СМР по 
вина на възложителя

0  Спазване на всички поетите 
договорни задължение 
Управляващия орган на ОП 
бенефициента Възложител и 
Строителя 

0  Финасова обезпеченост на 
строителя -  собствени 
средства до размера на договора 
за строителство 

& Спзване да договорените 
задължения

& Изискване за изпълнение на договорни
задължения, в това число на плащанията по 
договора

& Използване на собствени финансови 
средства за реализирането на обекта, и 
изискване на последващо възстановяване от 
страна на Възложителя 

<=> Водене на преговори за спазване на 
договорените задължения

Риск от общо \ \ 0  Съдействие на 0  Изготване, съгласуване и Анализ на причините за отклонение на

1уС /̂ %



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
па риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

отклонение на 
изпълнението на 
проекта от 
основните 
документи: 
Договора за БФП 
Индикативен 
бюджет на 
проекта

възложителя за 
прилагане на системата 
за мониторинг върху 
общия договор и 
специфичните клаузи от 
него.

& Свикване на спешни 
срещи и договаряне на 
своевременни мерки със 
заинтересованите 
страни за коригиращи 
действия, изготване на 
необходими документи, 
запознаване на 
компетентите органи с 
проблемите и др.

спазване на индикативен график 
за дейностите по проекта. 
Мониторинг на изпълнението на 
програмата на работите и 
постоянен контакт и 
взаимодействие с другите 
заинтересовани страни.

изпълнението на проекта.
<=> Използване на системата за докладване на 

развитието на проекта като система за 
мониторинг.

& Използване на системата за одитиране 
като част от мониторинга.

Рискове за 
установяване на 
нередности и 
ненавременното 
им процедиране 
при спазване на 
изискванията на 
Програмата за 
енергийна\

<=> Съдействие при 
формиране на 
регламентиращ ите 
документи и образците 
за явлението 
“нередности 

<=> Съдействие на 
възложителя за 
прилагане на системата

<=> Текущ мониторинг на 
нередности.

!=> Прилагане на система за 
докладване за мониторинг на 
нередности.

<=> Анализ на причините за настъпването на 
нередности.

*=> Използване на система за докладване на 
нередности като система за мониторинг.

<=> Използване на системата за одитиране 
като част от мониторинга.



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

ефективност. 
Вследствие на 
това:
- риск от 
удължаване на 
сроковете за 
изпълнение
-  риск от нанасяне 
на финансови 
корекции
- риск от 
опорочаване на 
отделни дейности 
и усложняване на 
статуса на 
проекта като цяло

за мониторинг върху 
общия договор и 
специфичните клаузи от 
него.
Свикване на спешни 
срещи и договаряне на 
своевременни мерки със 
заинт ересован и те 
страни за коригиращи 
действия, изготване на 
необходими документи, 
запознаване на 
компетентите органи с 
проблемите и др.

Рискове от 
неспазване на 
задължения за 
поддържане на 
обекта в 
гаранционните 
срокове и 
неизпълнение на 
планиралите и

Съдействие на 
възложителя за контрол 
върху постигането на 
параметрите на 
договорните условия. 
Съдействие на 
възложителя в 
организирането на 
експлоатацията.________

Съставяне на план за 
отстраняване на евентуални 
дефекти в рамките на 
договорния срок.
Спазване на графика за 
отстраняване на дефекти, в 
т.ч. поръчка на допълнителни 
части/инструменти/ аксесоари 
и др.____________________________

<=> Контрол на процеса чрез договорните 
задължения.

<=> Контрол на процеса чрез системата за 
гаранции на изпълнителя.
Контрол чрез проектни решения за 
оптимизиране на процесите.

у



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

договорирани 
действия па 
участника.

Рискове от 
неизпълнение на 
мерките за 
публичност и 
популяризиране на 
проекта /  по 
графиците, по 
специални 
събития, по 
използване на 
средства за масова 
информация

<̂> Взаимодействие с 
възложителя в 
организирането на 
мерките за публичност.

Мониторинг на договорните 
задължения.
Мониторинг на графиците за 
дейностите.

<=> Мониторинг на изпълнението по 
отношение изпълнение на 
техническите спецификации.

<=> Установяване на конкретните 
изисквания на възложителя за 
отделните мерки за публичност 
и популяризиране на проекта.

<=> Контрол на процеса чрез договорните 
задължения.

& При необходимост, търсене на съдействие 
на одитиращи институции при провеждане 
на мероприятия от проекта за публичност.

Затруднения при 
забавено плащане 
от страна на 
Възложителя на 
завършени и 
приети етапи

.. - V X.

& Изготвяне на 
допълнителни 
информации, доклади, 
справки и др. -  при 
поискване;

<=> Участие в срещи за 
подготовка на варианти 
за допълващо 
финансиране в различни

£> Прецизно водене на финансова и 
отчетна документация за 
актове за плащания и др.

<=> Поддържане в актуално 
нормативно съобразено 
състояние взаимоотношенията 
между общината -  възложител 
и изпълнителя на проекта.

<=> Правно регламентиране на всички
плащания, в т.ч. окончателно плащане; 
възможности за ползване на временни 
заеми, банкови кредити и др. от страна на 
Възложителя;
Привличане на (допълнителна) правна 
помощ, при необходимост.

/ v  c l



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

случаи — съ-финансиране, 
осигуряване на 
междинни плащания -  
мостово финансиране и 
др.

& Срещи с възложителя и 
надзора за решаване на 
финансови въпроси.

<=> Съдействие на 
възложителя при 
организиране на 
постигането на 
финансовите параметри 
на проекта.

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация
Трудности при 
изпълнението на 
проекта, 
продиктувани от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация

средна степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска; води 
до забавяне на 
стро ителството

Изготвянето на точен проект е 
част от предмета на настоящата 
поръчка и възлагането на 
направата му от опитни 
проектанти, които са подготвяли 
успешни сходни проекти е част от 
стратегията за преодоляване на 
този риск.
Добрата организация по

Консултиране с проектанта, с Възложителя и 
строителния надзор. При непълноти и/или 
неточности в проектната документация, 
своевременно се уведомяват заитересованите 
страни, компетентни да отстранят 
непълнотите и/или неточностите.

v ___ у

.



Рискови фактори Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

проектиране и съдействието от 
Възложителя за предоставяне на 
необходимите данни също е мярка 
за предотврантяване на този риск. 
Запознаване в детайли с 
проектната документация, от 
опитния и квалифициран персонал 
на строителя 
Запознаване в детайли с 
мястото на изпълнение на проека, 
неговата специфика.

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна 
на живущите
Трудности при 
изпълнението на 
проекта,
продиктувани от 
протести, жалби 
и/или други форми 
на негативна 
реакция от страна 
на местното 
населеше -  общи 
положения

Ниска степен на 
въздействие върху 
изпълнението при 
възникването на риска; води 
до забавяне на 
строителството

Запознаване на нагласите на 
живущите към реализирането на 
проекта
Запознаване на живущите от 
ползата от реализиране на обекта 
Преди започване на 
строителството се изяснява 
собствеността, където ще се 
извършват дейностите, ще се 
изготви план -  график, който 
подлежи на одобрение и 
съгласуване с живущите в

При настъпване на риска се водат преговори с 
живеещите в сградата за разрешаване на 
спора.
Ползване на консултанти за разрешаване на 
протестите
Ползване на адвокатска полощ 
Съдействие и от другите участници в 
строителния процес -  Възложител 
Документите за собственост да са налични и 
изрядни от страна на възложителя

X



Рискови фактори Мерки за въ здействие 
върху изпълнението на 

договора при възникването 
на риска

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска

сградата.
Недоброжелател н 
о отношение на 
населението от 
района към 
строителя и 
дейността му

Преразглеждане на плана за 
комуникация и изискване на 
повече срещи с ответната 
страна.
Разясняване на 
обстоятелствата, 
дейностите и 
въздействието от 
провеждан и те 
мероприятия.

Преди започване на работа, 
уведомяване на всички инстанции, 
както и жителите в района за 
започващата строителна дейност. 
Недопускане превишаване на 
нормите на шум и замърсявания на 
районите с оглед намаляване на 
безпокойството на жителите. 
Своевременно изясняване на всички 
потенциални възможности за 
дестабилизиране работния климат 
и нормалната работна среда и 
затрудняване на поетите задачи и 
ангажименти.

Контрол на процеса чрез договорните 
задължения.
Използване на система за докладване на 
постъпили обаждания, писма и др. 
Привличане на (допълнителна) правна помощ, 
при необходимост.

JHue като Участник разглеждаме и допълнителни рискови фактори;които смятаме „ че ще повлияят върху изпълнението 
проекта както и мерки за предотвратяване на риска

ЩЦромени в законодателството на България или на ЕС
Промеуп^} Анализ на негативните Разработване на план за Анализ наложената законодателна и



изискванията на 
нормативната уредба

последствия върху 
цялостното изпълнение на 
проекта.
Изготвяне на правни 
становища и анализи на 
възникнали казуси. 
Регулярна комуникация с 
институциите, които 
имат отношение към 
проекта, за евентуални 
предстоящи изменения.

действие при 
недостатъчна подкрепа 
или липса на подкрепа от 
други заинтересовани 
страни.

нормативна практика относно възникналата 
ситуация по проекта
Анализ на наложена практика и уведомяване на 
Възложителя на 3-месечна база 
Анализ на предстоящи законопроекти или 
подзаконови нормативни актове

Промени в 
изискванията на 
Програмата за 
енергийна 
ефективност 
с наблюдението и 
отчитането на 
дейностите по 
договора

Анализ на негативните 
последствия върху 
цялостното изпълнение на 
проекта.
Изготвяне на правни 
становища и анализи на 
възникнали казуси. 
Регулярна комуникация с 
институциите, които 
имат отношение към 
проекта, за евентуални 
предстоящи изменения.

Разработване на план за 
действие при 
недостатъчна подкрепа 
или липса на подкрепа от 
други заинтересовани 
страни.

Преглед и анализ на изискванията и 
информацията публикувана от Програмата за 
енергийна ефективност. Изготвяне на 
юридически и технико-икономически 
становища.
Изготвяне на конкретни предложения до ЗИП 
на Възложителя
Преглед и анализ на достъпната информация, 
публикувана от УО. Преработка документите, 
несъответстващи на публикуваните 
изисквания.Изготвяне на конкретни 
предложения до ЗИП.___________________________

Идентификация на 
възможните рискове 

и предпоставки за 
качествено и 
цавременно

Мерки за въздействие върху 
изпълнението на договора 

при възникването на риска;

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 

риска;

Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска



изпълнение на 
предмета на 
поръчката

Лоши
метеорологични
условия

Висока степен на въздействие 
върху изпълнението при 
възникването на риска; при 
работа на открито лошите 
Метеорологични условия 
същите винаги оказват 
влияние

Запознаване с 
спецификата на обекта 
и строителната 
площадка, включване в 
линейния график на на 
дни с неблагоприятни 
Метеорологични условия

Пренасочване на хора и механизация за 
извършване на дейности по изпълнение на 
проекта, които позволяват да се извършват 
при лоши метеорологични условия извършване 
на подготвителни дейности на закрито, които 
после да бъдат използвани като готов продукт
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Ненавременно 
констатиране на
дефекти на
доставените материали 
на обекта

Негативни последствия 
цялостното изпълнение 
проектните задания.

върху
на

Изготвяне на план за управление на материали и/или 
Контролен списък, ако е приложимо
Използване на контролен списък за управление на материали 
като насока (опция)

<=С> Анализ и преценка на възможностите за скорошно 
отстраняване и/или незабавна доставка на 
компрометираните елементи.
На обекта ще се доставят само качествени материали според 
утвърдените стандарти, съпроводени с всички необходими 
декларации за съответствие и сертификати. Това ще се следи 
с подготвена за целта тетрадка за входящ контрол на 
материалите, достъпна във всеки един момент за информация 
на Строителния надзор и Възложителя; Ще се инспектират 
всички материали при получаването им за повреди ц за
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съответствие с поръчката;
<=> Стриктен контрол и наблюдение на изискванията на 

производителя, доставчика за правилно съхранение на 
материалите___________________________________________________

Природни рискове: 
Риск от земетресения; 
Риск от наводнения; 
Риск от урагани; 
и др. бедствия

Нарушаване конструкцията на 
съоръжения и сгради или части от 
тях, респективно заливането им и 
вследствие на това забавяне в 
пуска

Закъснение поради 
необичайно 
неблагоприятни 
климатични условия по 
време на
строителството

Актуализиране на срока за по
нататъшните строителни 
дейности и мероприятия

Осигуряване на надеждно оразмеряване на сградите и 
съоръженията за съответната зона на земетръс и различни 
товари: вятър, сняг и др.; Осигуряване разполагането на 
съоръженията и сградите на незаливаема кота на площадката; 
Стриктно спазване на действащото Българско и Европейско 
законодателство по съответните части по време на 
проектирането и СМР-дейностите._______________________________
Задължителното им предвиждане /  включване като 
неблагоприятни периоди в графиците на изпълнителите/, 
действия при отклонения в графиците, планове за аварийни 
дейности по време на изпълнението на обекта, действия за 
доказване и установяване на причините и последствията от 
събитията
Репланиране и допитване до експерти в областния 
метереологичен център
При наличие на лоши метеорологични условия, предвиждане на 
възможност за привличане на допълнителен трудов ресурс, 
който може да се осигури своевременно. Предвиждане на 
достатъчно на брой работници за навременно изпълнение на 
поръчката, както и необходимата за целта строителна 
механизация и транспортна техника.______________________________

Липса\^д\средства за Опасност от спиране на Изпълняват се мероприятията, залегнали в Плана за^
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колективна защита строителните или монтажни 
рабони работи, закъснения в 
сроковете и др._____________________

безопасност и здраве.
Пренасочва се бригада за изграждане на средства за колективна 
защита

Липса на средства за 
индивидуална защита

Издаване на заповеди, актове или 
други от Надзора, налагане на 
наказания и др._____________________

Предоставяне и задължаване на парсонала за носене на 
необходимите средства за индивуална защита.

Затруднен ия/закъснен ия 
при получаване на 
информация от
съответните 
компетентни органи:

Скъсяване на срока за изпълнение 
на последващите строителни 
етапи и дейности.

Осъществяване на срещи и договаряне на конкретни срокове за 
получаване на необходимата информация.
Разработване на план за набавяне и/или разработване на 
липсващата информация

Недостатъчна подкрепа 
от страна на 
Възложителя и др.;

Предпоставки за забавяне на 
сроковете и етапността на 
работа

Създаване и запазване на добри взаимоотношения с 
Възложителя и експлоатационните дружества и запазване на 
хармонични взаимоотношения с местната общност по време на 
изпълнението на проекта и незабавно реагиране на повдигнатите 
проблеми.
Ясно определяне сферите на отговорност -  на базата на 
задълженията от настоящата обществена поръчка. 
Провеждане на работни срещи между екипите на Възложителя 
и изпълнителя.
Създаване на система за съвместна дейност и информиране, 
чрез определяне задълженията екипите в най-ранна фаза на 
проекта -  създаване на регламенти за дейността на ЗИП и 
изпълнителя. Създаване на контролни процедури за изпълнение на 
задачите по проекта -  наръчници и контролни листа.
Изискване на повече срещи, комуникация и възможности з
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подобряване на ефективните отношения.
Риск от настъпване на 
липса на координация и 
нарушени комуникации 
между екипа на 
Възложителя и
изпълнителя

Предпоставки за забавяне на 
сроковете, скъсяване на срока за 
строителни дейности, влошаване 
на взаимоотношенията между 
страните

Използване на договорните документи и условия за регулиране на 
отношенията
Спазване на формите и документите задължение за изпълнение 
по договорите по указанията към проекта
Използване на инструментите на Програмата за енергийна 
ефективност при процеса на регулация чрез добри практики и 
стандартни изисквания
Ясно определяне сферите на отговорност на базата на 
задълженията от настоящата обществена поръчка 
Провеждане на работни срещи със заинтересованите страни по 
възникнали казуси за създаване на система за съвместна дейност 
и информиране, чрез определяне задълженията екипите в най- 
ранна фаза на проекта -  създаване на регламенти за дейността 
на ЗИП и изпълнителя.
Подготовка на юридически и технико-икономически становища 
до Възложителя с конкретни предложения относно 
възможността за решаване на конкретния казус и въвличането 
на конкретната страна в решаването му_________________________

Риск от закъсняло и 
неефективно 
установяване на
взаимоотношения 
между участника и 
възложителя

Ненавременна регламентация на 
отношенията между
Възложителя и изпълнителя 
Закъснения в представяне или 
неточности в подготовката на 
подробен график по етапи, 
дейности и поддейности за

Своевременно подготвяне на регламентиращи документи 
Подготовка на Програмата за управление на качеството 
Наръчник от правила за работа на ЗИП по всички основни задачи 
и приетите допълнения в офертата от страна на Възложителя



РИСКОВИ ФАКТОРИ ВЛИЯНИЕ МЕРКИ ЗА ИРЕДОТВРА ТЯВАИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
РИСКА

реализация на целите на проекта
Риск по отношение на 
забава или неточности 
при реализация на 
кореспонденцията по 
проекта

Тези рискове са наглед дребни, но 
имащи значение, където пропуск в 
сроковете за реакция прави 
процедурата по опорочена по 
процедурен принцип

Разработване на системата за движение на документацията и 
на формиране на архива. Разработване на правилата от 
наръчника по отношение на движение на документацията

Затруднения при 
забавено плащане от 
страна на Възложителя 
на завършени и приети 
етапи

Косвено, без възможност за 
възпрепятстване на цялостното 
изпълнение

Поддържане в актуално нормативно съобразено състояние 
взаимоотношенията между общината — възложител и 
изпълнителя на проекта
Подготовка на варианти за допълващо финансиране в различни 
случаи -  съфинансиране, осигуряване на междинни плащания — 
мостово финансиране и др.
Правно регламентиране на окончателно плащане; възможности 
за ползване на временни заеми, банкови кредити и др. от страна 
на Възложителя

Риск по отношение на 
допуснати
несъответствия ши 
неточности в 
тръжните процедури

Пропуски в техническите 
спецификации на поръчките /  
неточности, необвързаност със 
спецификациите на другите 
участници, пропуснати дейности, 
специфични условия, др./ 
Неточности в договорите -  
обвързване по време, обвързване с 
другите условия на специфично 
изпълнение и финансиране 
Рискове по отношение на графици

Съвместно с Възложителя ще се контролира разработената 
стратегия и основни изисквания за изпълнението на целия проект 
Системата от проверки ще обхване планова и извънпланова 
дейност, като плановата ще бъде разписана в Програмата за 
управление на качеството и наръчника от правила

NS
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и индикатори, които имат 
отношение към условията за 
разплащане и тяхното 
съвместяване между отделните 
участници
Това е риск, който може в 
значителна степен на затрудни 
или да опорочи протичането на 
дейностите на самия проект

Риск по отношение на 
избраните и 
предложени технически 
решения и технически 
спецификации на 
материалите и 
техническите изделия

Опорочаване протичането на 
дейностите на самия проект

Постоянен контрол върху проектирането и при изработване на 
техническите спецификации на обществените поръчки по 
отношение на предвидените качества на материалите, 
техническите изделия

Недоброжелателно 
отношение на 
населението от района 
към обединението и 
дейността му

Потенциална възможност за 
дестабилизиране работния климат 
и нормалната работна среда, 
което е причина затрудняване на 
поетите задачи и ангажименти

Преди започване на работа ще се уведомят всички инстанции, 
както и жителите в района относно започващата строителна 
дейност. Няма да се допуска превишаване на нормите на шум и 
замърсявания на районите с оглед намаляване на 
безпокойството на жителите.
Преразглеждане на плана за комуникация и изискване на повече 
срещи с ответната страна.Разясняване на обстоятелствата, 
дейностите и въздействието от провежданите мероприятия.

м  неизяснени или 
„н&зриключили процедури

Забавяне изпълнението на 
отклоненията към сградите - тези

Проверка още на ниво встъпителен доклад.
Създаване на условия за провеждане на процедурите в пълен
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свързани със 
собствеността.

процеси би следвало да са 
приключили преди подписването на 
договора с изпълнителя, освен ако 
има усложнения или съдебни 
спорове

обем и довеждането им докрай.
Действия според наръчника с правилата за мониторинг и 
контрол.



Превенцията/управлението на риска, което изпълнителя ще прилага е насочено _ 
към установяване, определяне (количествено и качествено), контролиране и 
елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат 
на опасност дейностите по договора за успешното изпълнение на всички 
дейности, предвидени за реализиране на проекта като цяло.
Предпоставки за успешното изпълнение на договора:

•  Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество 
между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта;
• Всички одобрения за финансиране са осигурени, което гарантира 
своевременно извършване на плащанията от Възложителя към 
изпълнителя
• Консултантът за упражняване на независим строителен надзор е 
избран навреме и съответният Договор с Консултанта е сключен преди 
начачото на договора за изпълнение на строителните работи;
• Изпълнителя и Надзора имат свободен и своевременен достъп до 
всички строителни площадки и места, свързани с изпълнение на проекта;
•  Доставките на материали, машини и съоръжения се извършват в 
необходимите срокове;
• Няма други договори, предложени от Общината, Правителството 
или частни организации, които могат да възпрепятстват работата ичи 
графика на строително-монтажните работи;
• Всички страни, свързани с изпълнението на проекта си 
сътрудничат за гладкото и своевременно изпълнение на дейностите;
• Общината, в качеството на Възложител, ще гарантира, че 
местните органи ще сътрудничат за необходимото придвижване на 
оборудване и средства по обществените и частни пътища в рамките на 
общината.
•  Предвидените срокове за изпълнение, дават възможност за 
систематична и последователна работа, с определен резерв от работно 
време, което е предпоставка за добра организация и навременно 
изпълнение на всички дейности по проекта.
• Фс1 в нея са напълно отдадени на идеята за 
поддържане на интегрирана система за управление, разработена в 
съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС 
EN ISO 14001.2009 и спецификацията OHSAS 18001:2007 и обхващане на 
оперативни процедури, причожими за нашите бизнес процеси. Нашата 
система за управление се развива и подобрява в съответствие с нашата 
цел за непрекъснато подобряване на нашето изпълнение. Нашите 
служители са съсредоточиш вниманието си върху извършване на 
работата си в съответствие с процедурите от системата, за да 
предоставят на клиентите ни качествено изпълнена работа, която е 
извършена без грешки.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме лиие* ц/^иендарен  
план с хоризонтални диагра.ми (диаграма на Гант) -  papomtfi (програма за

Управление на риска



изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация, 
който з е придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с 
определени срокове и периоди за доставки. В графика ясно са посочени 
поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по 
обекта. След изпълнението на проектирането и определяне на точните 
количества и детайли , ако е необходимо ще предсршвщи актуализиран 
календарен график. / лГ/ж*  V
2L г.
(дата на подписване)

Участник^jk.

у
L '

(подпис



Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Инженеринг -  проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр, Кубрат по обособени позиции: 
Обособена позиция № 3: бл. "Захари Стоянов", гр. Кубрат, ул. "Иван Вазов" № 6 
/посочва се обособената позиция, за която се подава офертата/

Приложение Ля 4

ОТ УЧАСТНИК:
"Арт Строй М" ЕООД

/посочете фирма/ наименованието на участника/

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
• Страна, код, град, община
• Квартал, бул./ ул., №,
• Телефон, факс,
• E-mail адрес:

• Република България, 9000, град 
Варна, община Варна

• ул. „Христо Смирненски“ № 19
• 0876 734 500
• anzheloeer(a).email.com

Единен идентификационен код (ЕИК) 203554583
Ил. № по ЗДДС BG203554583
Банкови сметки
Обслужваща банка
• Град, клон, офис
•  Титуляр на сметката
• Банкова сметка (IBAN)
• Банков код (BIC)

• Първа Инвестиционна банка, гр. 
Варна

• "Арт Строй М" ЕООД
• BG62FINV 9150 1016 5001 31
• FINV BGSF

Данни за подателя /законния представител/ 
пълномощника:
• Трите имена
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
• Длъжност
• Телефон / факс / e-mail адрес:

• Ангел Василев Георгиев
•  л.к. № 604248965 изд. на 09.02.20 Юг. 

от МВР -  Варна, ЕГН 4502050984
• Управител на "Арт Строй М" ЕООД
• 0876 734 500 /anzhelogerfa>grnail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Инженеринг -  проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на гр. Кубрат по обособени позиции: Обособена позиция № 3: бл. 
"Захари Стоянов", гр. Кубрат, ул. "Иван Вазов" № 6
(посочва се предмет на поръчката и и съответната обособена позиция)
I. Разходи за изпълнение на СМР 481 580,60 лв



II.
Разходи за изработване на 
инвестиционен проект и извършване на 
авторски надзор

28 442.00лв.

Общо 510 022,60 лв

десет хиляди и двадесет и два лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС и 
непредвидени разходи в размер до 48 158,06 лв. (четиридесет и осем хиляди сто петдесет 
и осем лева и шест стотинки) без включен ДДС -  или общо в размер на 558 180,66 лв. 
(петстотин петдесет и осем хиляди сто и осемдесет лева и шестдесет и шест стотинки)
без включен ДДС.
Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с 
условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение 
на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета 
на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, 
осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, 
застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с 
писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират 
обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във 
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките 
на общата стойност на СМР от офертата”, както следва:

- разход за труд за специализирани 
строителни работници '

- разход за труд за общи работници . 2,6 лв./ч.ч.
Доставно-складови разходи - 10 . %
Допълнителни разходи:

- върху труд; -100%
- върху механизация; - 35 %

Печалба - 10 %
Материали по текущи пазарни цени

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата 26 /04 /20

Име и фамилия Ангел Ге 
Подпис на упълномощеното лице

Длъжност Управи
Наименование на участника "Арт Строй

ой Мм ЕООД


