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ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

10 
г 

Днес, ... А .. , .. О.11.., ................. 2017 r., в rp. СофШ! между: 

Комисия за реrул 11 ране
ш� е·ьобшенията 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище и адрес на 
управление: rp. София, ул. Ген. Й. В: Гурко № 6, Ид. номер 121747864, представлявана от 
д-р Веселин Божков - Председател и Соня Маджарова - Гл. счетоводител, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

„ЕЛЕКТРИСИТИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 200582595, със седалище и адрес на управление rp. София, ж1с 
Надежда 4, бл. 458, вх.Б, ет.2, ап.J7, представлявано от  - Управител, наричан по-долу 
Изпълнител от друга страна, определен за изпълнител с Протоколно решение № 4/23 март 
2017 r., наричано по-нататък „Изпълнител", от друга страна се сключи настоящия договор 
за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни ремонтно

строителни и монтажни работи /РСМР/ на обект „Демонтаж на рифелова ламарина, 
доставка и монтаж на термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, rp. 
София", съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение № ! и Приложение № 
2). 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 2. Възложителят или упълномощеният негов представител имат право да: 
1. осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените

демонтажни и монтажни работи във всеки момент от изпълнението на настоящия договор; 
2. проверява подробните количествено-стойностни сметки за извършени

демонтажни и монтажни работи; 
3. изисква в определен от него срок некачествено изпълнени работи да бъдат

отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативно установените 
правила, като всички разходи в тези случаи са за сметка на Изпълнителя; 

4. налага санкции, които се с•штат за окончателно намаление на крайното
възнаграждение за обекта и не подлежат на възстановяване при неспазване на 

·- договорените срокове и други условия на договора. 
Чл. 3. Възложителят се задължава да: 
1. осигури достъп до обекта по утвърден от Възложителя списък на лицата,

механизацията и техниката на Изпълнителя, необходими за изпълнение на поръчката, 
съгласно пропускателния режим; 

2. заверява сметката опис за заплащането на действително извършените видове
РСМР; 

3. заплати договореното възнаграждение за приетите демонтажни и монтажни
работи; 

София 

ПI. ПРАВА И ЗАДЪЛ)IIЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 4. Изпълнителят се задължава да: 
1. изготви и предаде на Възложителя
а) линеен график за изпълнение на строителството;
б) План за безопасност и здраве съгласуван със Столична община и !СА Т за rp.



6) обяснителна запис1<а за ресурсната обезпеченост и информация за рис1<овете за
изпълнение на договора; 

в) актуално 1<опие от застрахователната полица по чл. I 71, ал. 1 от ЗУТ. 
2. извърши поръчаната работа качествено и в сро1< при спазване на всички

приложими норми и правила, свързани с изпълнението на работата; 
3. представи в !О-дневен срок след подписването на този договор в писмен вид (на

хартиен и магнитен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими 
за изпълнение на поръчката; 

4. осигури 1<валифицирано техническо ръководство за изпълнение на демонтажните
и монтажни работи през целия период на работа на обекта, съгласно чл. ! 63а от ЗУТ; 

5. спазва принципа за взаимозаменяемост относно опит и умения, при замяната на
експерти; 

6. влага материали и строителни продукти, които отговарят на техническите
спецификации, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти; строителните продукти, които се 
влагат в изпълнение на демонтажните н монтажни работи, трябва да бъдат с маркировка 
за съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или де1<Ларация за 
съответствие, изготвени на български език; 

7. представя в сро1< всички документи, протоколи и сертификати, необходими при
отчитане и заплащане на изпълнените демонтажни и монтажни работи и приемането на 
обекта - е!(Зекутиви, декларации за съответствие, протоколи, актове и други; 

8. изпълиява нарежданията на определените от Възложителя длъжностни лица;
9. отговаря за действията и бездействията на наетите по трудов или друг договор

лица като за свои. 
!О. да следи за организацията но достъпа с МПС до прилежащнте площи на

сградата, демонтаж, сваляне и извозване на материали от покрива, достав1<ите на 
материали, 1<ачване на по1<рива, организацията по затваряне на тротоарни площи е грижа, 
задължение и е за сметка на изпълнителя. 

Чл. 5. Изпълнителят има право да: 
1. иска и получава необходимото му съдействие от Възложителя и достъп до

обекта; 
2. получи дължимото възнаграждение при условията на този договор.
Чл. 6. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя смет1<а в 7 (седем) дневен

срок, след писмена по1<ана от Възложителя, всички появили се дефекти и недостатъци на 
изпълнените от него демонтажни и монтажни работи в следните гаранционни срокове: 

! . За хидроизолационни, топлонзолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сrрадн и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, 

2. Гаранционният срок за всич1<и изпълнени видове демонтажни и монтажни
работи, неупоменати в договора, важат гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 
от 31.07.2003 r. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни сро1<ове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

Чл. 7. (1) Изпълнителят се задължава да вземе всички необходими мерки за 
опазване на улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и 
подходите, ползвани от иеrо по време на демонтажните и монтю1сни работи, както и за 
безопасността на лицата и превозните средства, за което носи пълна отговорност. 

(2) В случай на констатиране на новреда, Възложителят и Изпълнителят съставят
констативеи прото1<ол, независимо дали е налице или не, акт за установяване на 
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повредата/предписание за отстраняване, съставен от трето лнце. Изпълннтеnят се задължава да 
отстрани повредата за своя сметка в срокове, осигуряващи 1юрмалното функщюннране на 
засегнатата инфраструктура. 

(3) Преди приключването на работата на обекта, Изпълнителят се задължава да възстанови
улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от 
него по време на строителството, в състоянието, в което са били преди започване на демонтажil!пе 
и монтажни работи. 

IV. СРОКОВЕ
Чл. 8. (1) Този договор влиза в снла от датата ,ш подписването му.
(2) Срокът за нзпълнение на договорените видове работи е 60 ](алендарни дни, сч,пано от

датата на предоставяне на достъп до сградата. 
(3) За краен срок за изпълнение на демонтажни и монтажнн работи, се счита датата на

уведомление, от Изпълнителя, за готовност за подписване на ковстативен протокол за 
установяване на годността за приемане 1-ia обекта, ако на насрочената за съставявето му дата 
протоколът бъде подn и сан без забележки. 

(4) В случа11, че съставения акт съдържа забележки, то за краен сро1с на съответния етап се
счнт;-� датата, на която е удостоверено1 че същ1пе са изцяло отстраненн. 

Чл. 9. Изпълнението на демшпажните и монтажни работи мож:е да се спнра прн слещ-11пе 
услоаня: 

1. изключително неблагоприятни климатвчнн условия, установени с протокол между
участннците в демонтажннте и монтажни работи, съгласно Наредба № 3 от З 1.07.2003 r.; 

2. освобождаващи от отговорност форсмажорнн обстоятелства като природни бедствия,
воИна, граждански размирици и др.; 

3. невъзможflост от стра�ш на Възложнтеля да ocflrypн достъп до обекта за извършване 11а
демонтаж:ните и монтаж:ни работн, уста11овена с протокол между участниците в демонтаж11ите и 
монтажни работи; 

4. 11евъзможност от страна на Възложителя да осигури 11еобход11м1пе средства за
завършване на демшпажr1нте и мшпююш работи; 

Чл. 10. (1) Пр11 спиране на демонтю1,ш1 и монтажни работи н:а ос1юван1-1е, сш1рат да текат �1 
сроковете. 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. Общата цена на договора е 48 901, 08 лв. /четиридесет н осем х11ляд" деветстотин и 
ед11н/ла., без ДДС, а с включен ДДС възтва на 58 681, 30 /петдесет и осем хнлядн шестотнн 
осемдесет и един/ лв., съrлас,ю Обобщената ценова оферта на Изпълнителя /Приложен не № 2/. 

Чл. 12. О!{ончател1-1ата стойност не може да надвишава обшата стоi<ност на възложените 
демонтажннте и монтажни работи. 

Чл. 13. (1) Възлож11телят заплаща на Изпътн,теля приетите демо11тажнн и монтажни 
работ11, изпълнени съгласно Прнложе�ше No 2, срещу предстаоени от него фа1<турн, издадени на 
името на Възложителя и подробни количестве110-стойносп-ш смет!{Н в сро!{ от 30 дш1 от 
подписване на окончателен пр�1емо-предавателен протокол и представена в счетоводството fJO

КРС фа](тура. 
(2) Окончателната стойност, ще се определн с изготвянето на сметка-опис за заплащането

на деikтвително извършените видове демонтаж:ни и монтюк1ш работи на база подписана 
1{оли•1ествена-стойностна сметка. 

(3) Плащанията по договора се извършват а съответствие с Решение № 593/20.07.2016r.
на Министерски съвет. 

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ
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Чл. 14. (1) При неизпълнение срока за демонтажните и монтажни работи за 
съответния етап, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на 
договорените видове демонтажни и монтажни работи за съответния етап без ДДС, за 
всеки просрочен ден, но не повече от !5 % от общата стойност на демонтажните и 
монтажни работи. 

(2) При констатирано некачествено или непълно изпълнение на отделна дейност
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 
това. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустой в размер на О, 1 % от стойността на 
договорените видове демонтажни н монтажни работи без ДДС, считано от датата на 
установяване на недостатъците до датата на тяхното отстраняване, но не повече от 15 % от 
общата стойност на демонтажните и монтажни работи. 

Чл. 15. Изnълшпелят дължи неустойка в размер на 0,01% от стойността на 
договорените видове демоитажни и монтажни работи без ДДС на ден при некачествено 
или непълно изпълнение, утаиовеио след приемане на обекта в експлоатация, в това число 
и в гаранционните срокове, считано от датата на установяване на недостатъците до датата 
на тяхното отстраняване, но не повече от 15 % от общата стойност на демонтажните и 
монтажни работи. 

Чл. 16. При виновно прекратяване на договора от страна на Изпълнителя, същият 
дължи иа Възложителя неустойка в размер на ! 5 % от стойността на договора. 

Чл. 17. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или 
пропуснати ползи, в резултат на виновно лошо, забавено или неизпълнено задължение по 
този договор. 

Чл. 18. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за 
нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено 
изпълнение иа задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката. 

Чл. 19. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко 
следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, 
блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форс-мажорен характер. 
Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от 
Българската търговско-промишлена палата и в този случай се съставя двустранен 
протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. 

Чл. 20. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок 
от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната 
страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на 
непреодолима сила. 

Чл. 21. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила. 
VIII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изпълнение нредмета на договора;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
З. с едноседми'lно предизвестие иа Възложителя по причи.ни, за които той не

отговаря. 
(2) Договорът може да бъде развален при виновно неизпълнение от една от

страните, с едноседмично писмено предизвестие от изправната страна. 
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Чл. 23. Прекратяването и развалянето на договора по чл. 32 не освобождава 
Изпълнителя от отговорността му през гаранционните срокове за изпълнените 
демонтажни и монтажни работи. 

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ
. Чл. 24. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява

информация за другата страна, станала 11 известна при или по повод на изпълнението на 
този договор. 

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 
неизпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се 
отнася до компетентния български съд. 

Чл. 28. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата 
страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те се считат за връчени 
и в случай, че има промяна в седалището и адреса иа управление на всяка една от 
страните, ако тя не е уведомила своевременно в писмен вид другата страна за промяната. 

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни 
актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 

Във връзка със задълженията 11а страните по този договор, представители на 
страните са: 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
. . . . . . . . . . . . . . . e-мe:л 

 · . . . . . . . . . . . . . . .
 е-меил 

Банковата сметка на Изпълнителя е: 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра 

Неразделна част от този договор са 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

5 



ОФЕРТА 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМIПРИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР ПА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

Прш1шкс1шс 2 

Дсr.ю11л1ж 1ш рнфслшш 1шr-.tap111-ia, достuв1..::.1 11 i\!О1Пi.1Ж ш1 тср!\.ю1ш11еm1 11а по1,рнп н сгрuдu, 
нuхощнас се на ул. Гурко N:! 6, rp. Соф11я. 

! Iастоящото п11сдло1к�:1111е е rюдад�1ю от:

ЕЛЕКТРИС'ИПI ЕООД 

Прсдсташтшню от: 

Влr�щ1м11р М1111шв Даскалов 

В I01'!L'CTBOTO r.1y на: 

,У11[Х1В!ПСЛ 

,-!ш11.чст1rш1те 1ш у1шсттпш Effl(/ 

/тртпс щ1спа,, 

/д:JlJJ!CiШCI!!/ 

Адрес на у•шсл н нш: 

Тслефо11iфа,сс:  

c-mail: 

I. Във пръ:ща с публ11ч1ш обн11а эа въ'Jш1п:111с ш1 поръч1ш с прсдr.1ст: 

�, Lcv\� 
�)} )\J::)

Дсмш1та,1, 1111 рнфелоrш. ла;1.1ар111ш, дослнша 11 }.IOJIТ:.JiJ< ш1 тср!\ю1ш11�л11 1ш 1ю1,р1ш в сгрnдn, 
ниходнtце с� 1ш ул. Гур1(0 №! 6, гр. Соф11я. 

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ: 

Кол11чсствс1ш 11 стоП1-юст11п смслш 

3 

4 

Нщ1:.1сношш11с на rсr,1ш1пште дcfi11oc111 

Дсмо1пю,_1, 11а __ ст_nра р11фе_1,1оnа_1шмар1111а ___ 

"

м

Пr11ло,,сш1с 2 

Ко:111чсспю Ед.L!СШ] Общо 



6 
Дс�ЮIJТ3.,!( на :.1е-д11,1 JЫМJ.р!11Ш 01\0JIO 

" 6,00 8,70 5?.,:Ю 
__ ,,,,.,,_ "' -·--,,,_ 

" 

:-.1?. 

:-1?. 

!О
. Д.· 

ч1 

! l :\12 

12 11 \]ОНТ.1Ж IШ rvc " 

13 !J �!ОIПJЖ !JJ. Р\'С " 

11 �IOIП.11!,.- ШI 
!4 " 

!5 " 24,00 13,40 561,60 

16 " 27,00 16,71 7?.1,17 

17 
1ш с тира мсдп:1 

" 6,00 450,30 

18 :ч2 49.00 15,80 

!9 ц?. 6,00 !2.00 72,00 

20 
HзxnъpЛIIJ!C IШ строНТСЛl!Н ОТШJДЫt]! 

мЗ 48,63 2 IК,84 
11 

Забсл�жнл: !-!зпъш111,1с:1пт 111ншва 11 11рсдшш на пункт зз отп..щыш де�.1011т11ршште ш1слm 11 11еrн11 
МСЛlЛН, като то11nр1пс;111шщтn 11 ПОЛ}"IС!НlП1 без ТfЫHCJJOpТIIJITC pJ..:JX0/11! cy�]il се ВJЫС}! Н 
счетоводството на Ко�111сшпа за реrул11рш1с J!il съобще1111ята 

2. Пр11смш.1с, че п,1шщ111ето от стршm на Възложнтсля се 11зш,ршш1 ю1кто с.;1сдвз: Общата нс:н.1 ш.1

дого1ю1ы се :ш:n;шща п сро1.;: до 30 к.1лс11ддр1111 д1ш от след предстанннс на фантури ор111111щл н .шзустрщню
11ол1111с;щ 11r11счtн1ред�11ште11сн лротшюл за нз11ъm1с1шс 1ш догоооrх1 щщ услош�лт:1, rюсочсш1 в него. 

3.Цс�нпа е Оl<О!!'ШТСЛ]]а 11 BKJIO'l!IJ ВС!!Ч]Ш разход]] по ]]ЗПЪЛ!]Сf]!!С !Ш 1юrъ·11шт:1. 

Датн: 13.03,2017 1, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: 

(подn11с, печат) 



Пр111rожсш1с J 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На „ЕJ1ЕIПРНСИТIГ ЕООД 

ОТНОСНО: Изпълве,ше 11а общестпе1ш пор1,ч,са за възлагане стро11тслство 11а обе�rт: 
Демонтаж ш.1 р1Jфе�1ош1 лаrн:.1р1111а, достав1\а н мо11тu·r1, ш.1 тс-р:нопnнелн 11n п01�р11в n сграда, 
шв:щ_щщс се ш1 ул. Гур1�0 N!! 6, rp. Софня. 

f. О6щ11я срок за 111пъ:�нсннс на доrо!lоре111пе ш1J.ювс работ11 с (не повече от (i0 дн11). 60
�сrше11д.арш1 дн11.

3. Опсршзш1ето 1ш стrю1петщ площадю1 се извършва след ос11гуршнше 1ш дос'п,п до обект.а.

4. Зп крас11 срок за нзпълне1тr ш1 дсм0111т1ж1шп: 11 ыо11тююш рnбот11, се счнт::1 датата r1a
уnс1ют.-1лс1-111с, от Изт,лш1теля, зu готоmюст за под.п11сва�1е ли 1ю11стат11всн протокол зn
уста1юnявш1:е на rощюстг.1 зu прнеt.н111с 11:.1 обс1rтn. Дei111ocтrn се сч1п,1 за прнключс1ш сред
1юд1111с1:шнс ш1 протоко;ш без знбележк11.

6. Срок ш1 ш1.111д11ост 1ш офертата с 60 (шестдесет) 1шле11дuрш1 днн
1 

с•111тано от дnтат:.1 ва
1<р.1iiнш1 срок зu под:.1ош1с 1ш офертата.

7. Г:.1ра11щю111нпс сроконt: 1ш стро1пелюпс 11 f.1О11п1жю1 работ11: (Не по-:'.1<1Л1(11 от r..111111нш1т-11пс
гара11шю1111н сро"ове. посоче1111 в Нарелбn № 2 31.07.2003 г. 11а М РРБ):

7.J. Зп Х11.!1рО!!ЗОЛ::.!ЦII0!11!11, TOПЛOll30Лi1ЦIJOH!lll, звуко11золш1,1ю111111 !! i1!1Тlll<Opoзнo11JJ11 работ11 J-Ja
crpuд11 н съоръжсш1я в 11enrpec11вm1 среда - 5 roдi11111,

8. Пр11 !IЗПЫIIICIIIIC IШ ДСil-JО1паж1111л.� !! ЫDIITiliKIIII р:16от11 ще !1ЗПОЛЗIН1�1 1\-l�.пср11ал11 11 IIЗДСЛ!!Я,
I.OIJТO атто1шрят IШ тсх1111чесюпс !IЗl!C!ШUHШI ]{ЪМ стронт�ЛJШТС 11родукт11 СЪГШlСl!О Наредбатn за
Cbll!CCTBCI!IITC 11з11с1.::нш1�1н li:Ъ�I строе;1ппс 11 011.е1�нrшнс CЪOTBCTCTlll!CTO 11.1 стро11н .. •ш11пс 11родукл1
(обн .• ДВ. бр.106 от 2006 r.). Пр11лаrаме дскларац1111 -;а съотнетств11е.

9. Ед1ш11чн1пс цсн11 113 в1щоuете демш1л.1i1.:1н1те н монтаж1111 рабол1 гю даде1111 от Възлш1опсля
колнчесл-ш са посочсн11 в uсношпа оферта 110 1.:ол11чсстве1ю-стоп,юст1-�ата сыеткn 11n у•шст1ш1ш,
в llЛIIIШ ,J1рсд;ШП11Ш це11а'".

Дата: 13.03.2017 г. 

rp. Соф11я 

1/;)С\ \\. \.(1(; \.� i\;\o>\Vv Uщ v\_C,Ll;\..v 

�\.i,\ i_ 1 CU;\ h 9)·� f\�



ELECTRICIТY 

Работна програма 

Настоящата работна програма има за цел да понаже начинът, организацията 11 
технологиите на изпълнение на видовете стр0r1телно � монтан<ни работи предвидени в 
проента, тяхната последователност на извършване, при спазване на параметрите

1 

технолог11чн11те и начествени поназатели и изиснвания залегнали в утвърдения проент. 
Същата 11зцяло илюстрира възможността за цялостно организационно и 

технологично обхващане на предстоящ11те за изпълнение дейности на строе}На, наличието 
на професионален подход, съчетан с висона техническа подrотовна и грамотност, 
гарантиращи изпълнение на видовете СМР с висоrю качество и в минимално възможен 
срон. 

Изпълнителят на строежа осъществява оперативно ръноводство, чрез своите 
техничесни ръноводители, �шито се явяват основни неrов11 представители в строителн11я 
процес и отговарят за цялостното изпълнение на стро11телно-монта»<н1пе работи. 

В тази връзна, разработването на работна програма за изпълнение на дейностите, се 
явява 11 допълнително помощно средство за работата на техничесю1я ръноводител, нато 
създава и достатъчна яснота за последователността на извършване на предстоящите СМР и 
наличие на достатъчен ресурс и капацmет на Изпълнителя за реализиране на 
строителството на обента, в съответствие с разработения проент, техничесните и 
технологични норми и в рамните на договорения с Възложителл срон. 

При разработването на настоящата работна програма за изпълнение на дейностите, 

се съблюдават данните от изготвения за обента Линеен rрафин, нормативно определеното 
време необходимо за изпълнение на отделен вид СМР, сронът в нойто следва да се 
завърш11 строителството на обекта, установената необходимост от строителна 
механизация, строителни материал11 и др. 

Ограничения и отрицателни последствия по време на изпълнение на дейностите 
Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни 

(в рамните на строителния период), нратнотрайни и локализирани, и без нумулативен 
ефент от естеството на предвижданите строителни дейности, нанто следва: 

Разпръснване на материали и машини на стро11телните площадни. 
Нарушения в транспортния трафин и свързаните с тях неудобства за населението. 
Атмосферен въздух 
По време на строителството може да се очанва повишаване на нивата на фини 

прахови частици в атмосферния въздух, при неприлагане на предпазните мерни при 
транспортиране, съхранение и полагане на материалите. 

Работа със строителна механизация 11 транспорта предполага замърсявания от прах и 
отработени газове 

Шум и вибрации 
При изпълнението на обента ще има въздействие по отношение на фактора ,,шум 
Регламентиран11те гранични стойности за шум са различни, в зависимост от 

предназначението им. 
Жилищн11 зон'1: ден - 55 dB(A), вечер - 50 dB(A) и нощ - 45 dB(A). 
Централни градени части и територ11и, подлон,ени на въздействие от интензивен 

автомобилен трафин: ден - 60 dB(A), вечер - 55 dB(A), нощ - 50 dB(A). 



Зони за учебна дейност и та,шва за отдих: ден - 45 dB(A), вечер - 40 dB(A), нощ - 35 
dB(A). 

Зони за лечебни заведения: ден- 45 dB(A), вечер - 35 dB(A), нощ· 35 dB(A). 

Източниц�·J на шум са различните транспортни 11 строителни машини и агрегати нато: 

товарни автомобили, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В бл11Зост до 

работещите маш11ни могат да се очанват нива на шум, които надвишават значително 

посочените хигиенни норм11. Въздействието на висоюпе шумови нива е за ограничен 
пер<1од от време -до завършване на работата в съответния участън. 

Нарастване на общото анустично натоварване в района на строителните дейности се 

регистрира и при работа на празен ход на строителюпе 11 транспортни машини. 

Здравни рискове за населението: 

Наднормен шумов р11сн от работата на строителните машини. Този шум е 

непостоянен и с временно въздействие. Ефентът ще е смущаващ и дразнещ. 

Здравни риснове за работниците: 

- Неблагоприятни "лиматични условия, предвид необход11мостта от „целогодишна работа

на отнрито" в условията на значителни температурни амплитуди. Висш,ите температури са

р11с1<ов фантор за възнинване на инциденти нато топлинен и/или слънчев удар.

Преохла,ндащ<1те температури увеличават честотата на простудните заболявания,

заболяванията на снелетно-муснулната и периферната нервна система.

- Водачите на строителните машини ще са подлотени на наднормени шумови нива от
порядъна на 80-100 dB(A). Шумът има неблагопрflятен ефент върху слуховата система и
централната нервна система, като води до разстройство на съня, развит11е на невроза
подобни състояния 11 артериална хипертония.
- Водачите на строителните машини ще са подлшнени на общи и лонални вибрации. Те

увре}]{дат вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат и паренх11мните органи,

сет11вната и нръвоносна система на пръстите на ръцете.
- Риснът от трудов травматизъм е най-висок при ръчн11 изнопни и монта,нни работи.

- При полагане на те,нън ф11зичесни труд, свързан с вдигане и пренасяне на наднормени

теН<ести нараства р11ска от заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-муснулната

система. По време на строителството факторите на работната среда могат да оказват

известно въздеi1ствие върху здравето на работн,щите. Ефентът ще е временен и при

предприемане на мерки за опазване здравето 11 безопасността на работниците, той ще е
минимален.

Фирма „Еле"трисити" ЕООД ще създаде организация за минимализиране на 

риошвете, накто на сво,пе работници, така и на работещите в сградата. Целта е по време 
на работното време /9:00-17:30/ да не се пречи на работещите в сградата. 

План за опазване на аналната среда 

По отношение на отпадъците, генерирани по време на из пълнение на проекта във 

вп1чни етапи на строителството, се изпълняват изиснванията на Закона за управление на 

отпадъците и прило}]{имите подзаконови нормативни антове. Строителните площадни ще 
бъдат оборудване с ]{онтейнери (найлонови чували) за битови отпадъци с оглед нуждите на 



персонала. Същите ще се депонират на депо за твърди битови отпадъци, уназано от
общината. 

Извър шване на постоянен нонтрол за това въздушните емисии, повърхностните
оттоци, въздействията от шум и вибрации и др., в резултат от извършваната дейност, да не
надвишават стойностите предписани от приложимите законови изиснвания. 

Съхранението на природните елементи се постига чрез създаване на интеrрационни
връзни с антропоrенните 1шмпоненти на ландшафта, наето същевременно ще доведе до
повишаване на визуално - естетичесната стшlност на околната среда. Няма да се допусна
парниране и преминаване през тревни площи, !{ОИТо те са предвидени за строителство или
временни пътища. 

Ва�нно условие за успешно провеН<дане на планираните СМР са координираните
действия с местните държавни и общинсни власти, и номпетентните органи по опазване на
аналната среда и общественото здраве. 

За за реждане с гориво-смазочните материали се използват най-близ1ш 
разполо}!{ените автобази. 

При евентуално генериране на опасни отпадъци се снлючва договор с фирма, 1,оято
има лиценз за тяхното третиране. 

Транспортните схеми за преминаване през населените места ще се съгласуват с
общината. 

За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението
ще се п редприемат съответните мер1<и за 1шнтрол върху техническото състояние на
механизацията и транспорта. 

П ротив уrечни на масла се извършва е}!{есменен контрол на техничесното състояние 
на машините. 

За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва нонтрол на строителната
механизация и транспортните нали. Транспортните средства се измиват на определените
за тази цел места. 

Строителната дейност се ограничава в рамните на светлата част от деня. 

Използваните машини и агрегати се помър}!{ат в добро техничесно състояние. 

Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители. 

Не се допусна работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 
С оглед ограничаване на вредното въздействие от неблагоприятни нлиматични

условия работниците се снабдяват с подходящо за сезона работно облекло. 
Работниците се снабдяват с лични предпазни средства - насни, антифони,

антивибрационни рънавици, предпазни колани и др., в зависимост от специфината на
работа. 

Съгласно нормативните изиснвания (с оглед намаляване на физическото 
натоварване, преумората и развитието на скелетно-муснулни заболявания), се въвенщат
реН<имите на труд и почивна по време на работа. 

Ефективно управление на дейностите 

Енипите от техничес1ш лица ще бъдат с променлив състав, наето позволява гъвкаво 

организиране на работата и дава възмон,ност за прехвърляне на нвалифицирани или 

строителни работници от един екип нъм друг или прехвърляне такива от други обе1ш1 с цел 

предотвратяване на занъснение в сроновете. Всични енипи са селе1<ционирани на база опит 



в изграждане и ремонт на обе,пи със сходни работи, умения за разгръщане в стеснен11 

технологични условия на обент, а също работа в условия на обе1пи в енсплоатация. 
При изпълнението на обента енипите по численост и брой, ще бъдат разпределени 

тана, че изпълнението на работите от един енип да не пречи или забавя изпълнение на 
работи от е1<Ипа следващ технологичната последователност. Броят на енипите с еднанви 
дейности и специалисти позволяват да бъдат разпределени тана, че еднанв11 по вид работи 
на различни подобенти или в различни части на един подобент да се изпълняват 
едновременно, Гъвнавостта на база наличието на достатъчен брой нвалифицирани 
работници с по две специалности позволява при необходимост част от работниците от 
даден енип принлючил своята работа да се внлючат нъм енипи изпълняващи работи на 
други части. 

Насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обента и наличието на нвалифицирани 

работници по необходимите специалности, ще позволи да се използва всяна �зъзмон<ност 

за едновременна работа на енипи изпълняващи работи от различни етапи на различни 

части на строителната площадка, това е от изнлючително значение при условията на 

работа, От опита нойто има нашата фирма знаем, че въпрени добрата организация и 

съгласуваност на действията �шито определяме в началото на все1{И етап от изпълнение на 

СМР при подобни обекти в хода на работа възникват обентивно необходими и налеН<ащи 

пренъсвания. 

Координация на работните звена 

Във тясна взаимовръзна с техничесният ръноводител ще работят и специа11ист- контрол 

на начеството и rеодезист. 

Работниците, предвидени за работа на обекта, притеН<ават нун,ната техничес1<а 

правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности, 

Основните ,шалифицирани работници по всички части са преминали ен,егоден 

опреснителен нурс и са запознати с най-новите изиснвания за качество и новите 

високотехнологични де11ности за изпълнение на подобни работи. Груповите отговорници 

по отделните специалности nрите}!{ават необходимия опит нато нисши ръно�зодители имат 

съответния опит при изпълнение на специфични работи. 

Бригадирите и груповите отговорници ще 

производствените задачи, организират работните места 
обезпечават изпълнението на 

на бригадата или звеното, следят 
за начественото изпълнение на СМР в съответствие със строителната технология, 
правилното изразходване на материалите и опазване на работното оборудване, Следят за 
спазване на изиснванията по ЗБУТ и изпълняват най-сложните строителни действия 
изискващи по-висока степен на опит и умения. 

Груповите отговорници организират работните места на групата или звеното, следят 

за начественото изпълнение на СМР в съответствие със строителната технология, 

правилното изразходване на материалите и опазване на работното оборудване и 

изпълняват най-сложните строителни действия изис1шащи по-висона степен на опит и 

умения, 

l{оординирането на работата ме,нду отделните звена помен,ду си и меН<дУ звената 

по различните части непосредстве110 се извършва от техничесния ръководител на обента. 

Тя се състои в: 
недопуснане на извършване на работи от едни и същи звена на едно място на 

строителната площадка; 



недопускане извършване на работи от звена в разрез с технологичните 
последователности; 

разпределение и изработване на графи" за механизацията, ногата тя е необходима 

на различни звена; 

недопуснане работа на звена в непосредствена близост до механизация с цел 

предотвратяване на злополуни. 

На работната площадна всич1rи заповеди се приемат от Ръ�<оводителя на енипа само 

в писмен вид отразени в Заповедната 1<ниrа от страна на Възложителя на обекта, 

Консултанта и/или Прое,пантите. Ръ,юводителя на ею1па разпределя заповедта, отразена в 

заповедната 1<нига
1 

към лицата, �шито са заинтересовани от съответната за повед. 

Ръноводителя на еюша разпределя задачите за изпълнение нъм техничесните 

ръноводители и специалистите, а те от своя страна 1<ъм отговорниците на бригади. При 

изпълнение на длътността Ръ1шводителя на енипа осъществява организационни връз1<и и 

взаимоотношения с всички отговорни лица на обе1па. Ръноводителя на екипа о съществява 

нонтанти с представители на нонтролни органи и институции, доставчици, нлиенти. 

Техничес1<ият ръноводител и специалистите са пря1ш подчинени на Ръководителя на 

енипа. Пряно са му подчинени бригадите на обентите, за 1<оито отговаря. При изпълнение 

на ДЛЪ}!{НОСТТа се осъществяват организационни връзю1 и взаимоотношения с подчинените 

му лица, ноординатора по безопасност и здраве, отговорника по начество, 

административно - управленчесr<Ия персонал в предприятието, снабдители, доставчици и 

др. Осъществява 1<0нтанти с представители на външни орrанизации, имащи отношение нъм 

строителството на обента. 

Необходими ресурси за изпълнение на поръчката 

-труд
Работниците ще бъдат сформирани в отделни ениnи (бригади) за изпълнение на

отделнит<=дейности СМР. 

- Подготовка на строителната площадна -5 бр. работници.

- Изпълнение на демонтажни работи - 7 бр. работници.

- Тененед>1<ийс1<и работи - 4 бр. работници.

- Монтаж на термопанели -4 бр. работници.

- Общи работници -5 бр. работници.

- механизация

Изхонщайни от местоположението на строе,ка от една страна и необходимостта от

ползване на определената строителна механизация, ще използваме следните видове 

механизация: 

Автонран -lбр. 

Товаропътничесни подемнин-1 броя; 

Ъглошлайф-4 бр. 

Пистолет за нагорещен въздух -1 бр.

Компресор за боядисване -1 бр. 

Поялници за олуци - 2 бр. 



Управление на риска 
При изпълнението на договора неблагоприятно влияние могат да онажат различни 

фактори. 

За избягването им е необходимо да се извърши оценка на риска преди началото на 
строителството. Идентифицирането на рисковете и предприемане на съответните мерки за
недопуснане и преодоляването им ще осигури успешното реализиране и завършване на
строителството. 

Управлението на риска е непрекъснат процес, който е неразделна част от 
управленския процес. Инструментите и уменията, нуН<ни за въвеН<дане на процеса по 
управление на риска и за получаване на разумна увереност, че целите ще бъдат
постигнати, трябва да се изберат в съответствие с рисновете и при оптимално разходване 
на средства. 

Реализиране на риска, под каквато и да е форма е свързано със неблагоприятни 
последици за Възлотителя. 

Ръководството на „Електрисити" ЕООД ще залшни поставените цели от Възложителя 

тана, че управлението на риска да е регламентиран процес на въздействие. Протичането на 

този процес ще се съпровожда с различни изменения, ноито настъпват ка1по със средата на 

действие на управляващата част тана и на управляваната част. По този начин ще се създават 

условия за изменение в характера на въздействията и реа1<ципта изпълнителите. 
Предвиждането на тези изменения е свързано със съответна степен на елиминиране 

на съществуващата неопределеност в поставената среда. Изработване на решения от
управляващата част в условие на действие в средата на неопределеност съпътства с 
определена доза рисн. За елиминиране на риска е необходимо създаване на подходящи 
условия на промени в неопределената среда. За тази цел последните трябва да се
харантеризират в ноннретен план. 

От пра,пичесна гледна точка управлението на риска може да се дефинира нато 

процес на планиране, организация, регулиране, и нонтрол на дейностите по реализация на 

инвестиционните проекн1. На управлението на рисна съответства една част от тази 

дефиниция, миним,,зирането на неблагоприятните резултати които събития оказват 

процеса на изпълнение. 
Ка,по общото управление тана и управлението на риска предполага вземане на 

решения с цел постигане на определените цели. Логическата процедура за вземане на
решение в общото управление и управление на риска включва идентификация и анализ на 
проблема; формулиране на алтернативни решения на проблема; избор на най добро 
решение; осъществяване на избрана алтернатива и проверна на резултатите за аденватност 
и изменения на условията. 

Параметри, на базата на които управленските решения ще трябва да бъдат взимани, 

по време на реализация на nроента: 

·Информиране· поведението на всени от участн11ците в реализацията на проекта зависи от

степента на ориентиране за средата, в която работи, 1<анто и на познаването й. Липсата на

информация често пъти води до забавяне на реа,щията по отношение на средата. От

гледана точка на тази функция управлението на риска изисква да се осигури достатъчно
информация на всички изпълнители. Това на пра1пи1<а намаля неопределеносrта.

Основната мярна за това е редовните срещи между всички участници в проеюите.
- Целеполагане - всяка цел поставена на база необходима информация намалява риска.



- Организиране - целите могат да се онан<ат само идеален вариант при изпълнението на
проектите н поведение за елиминиране на външната неопределеност. В нрайна сметна
управлението на рисна се материализира в 1<он1<ретни действия, засягащи Общината и
ефе,пивното използване на ресурси и хора,

- Контрол и регулиране - без оцен1<а на състоянието и поведението на
изпълнителите на инвестиционните проент11, не би могло да се оцени до 1юл�ш се 
изпълняват конкретните цели �1 дали в процеса на тяхното постигане се налага норенц�1я. 
Във връзка с това 1<онтролно регулираща фун1щия дава информация за степента на 
преодоляване на неопределеността на външната среда, т.е степента на елиминиране на 

рисна. 
Рис1<ът е основен фантор в управлението на инвестиционния строителен проект, 

Необходимо е да има ангажимент и от възлшкителя на инвестиционния строителен проект
1 

и от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рис,швете на проента, Тази 
тема изиснва специално внимание от заинтересованите страни през отделните 
инвестиционни фази и следва да бъде разгле,кдана на всички срещи, за да се удостовери, 
че участниците в проента са навременно информирани и наясно с появата на потенциални 

риснове и всични възмо;нни мерни за тяхното елиминиране или минимизиране са взети. 
Управлението на рис1<а е задътнителен елемент от процеса на цялостното 

управление на инвестиционния строителен проент. Степента на рисн при проента се 
проявява 1<анто в заплахата за реализацията на прое1па, та1<а и във възможностите за 
не�1ното подобряване. Всени риск е уни1<ален за себе си

j 
нато съществуват рис1шве, 1<0ито 

са били идентифицирани и анализирани и в предишни проеюи и за ,шито е възможно 
дирентно разработване на стратегия за управление на рисна, 

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, 
анализиране, оценна и предприемане на мерни, Целта на управлението на рисна в проента 
е увеличаване до ма1<симална степен на вероятността за положително въздействие върху 
проента и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие. 
Процес на управление на рисна 

Управлението на рисна представлява изпълнението на точно описани процеси с цел 
да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани �1 одобрени 
параметри, свързани с инвестиционния проент /удълН<аване сро1<а на проента, 
надвишаване бюдн,ета на проента, отнлонение от обхвата и дРI Тези процеси са следните: 

- определяне на факторите на влияние - анализ и оценна на тези фантори, ноито
могат да предизвинат промяна в елементите на прое1па; 

- идентифициране на рисна - определяне и документиране на онези променливи,
хара1перизиращи основните елементи на проекта, за �шито има възмшнносr да настъпи 
промяна в резултат на влиянието на посочените фантори; 

- начествен анализ на рис1<а - определяне на вероятния начин на промяна на
идентифицираните риснови променливи; 

- количествен анализ на рис1<а - задаване на 1шличествени стойности на извършения
качествен анализ; 

- оценна на рис1<а - извършва се на две нива: свързано с нонкретното осъществяване
на целите на проента в рамките на планираните времетраене и бюджет - тун оценката на 
рисна се извършва от гледна точна на управлението на инвестиционния проент; 

- свързано с изчислената ефентивност на проекта - 1шн1<ретен ноличествен
измерител на риска се появява единствено при оцен1<а на инономичесния ефект, при 



другите видове ефе1<Тивност - социална, 1,ултурна, образователна и др., оценната на рио,а 
се извършва чрез начествени измерители. 

Методина за начест�зен анализ на рисна 

Качественият анализ на рисна е оценна на влиянието и вероятносrrа от даден рисн, 

описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисновете според евентуалното 
и м  влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на рисна е един от начините за 

определяне ва}!{ностrа на дадени риснове и насо4ване на усилията нъм справяне с тях. 

Времето за реанция моН<е да е нритичен фа1<тор при нянои ри снове. Оцен1,ата на 1<ачеството 
на наличната информация също спомага при преоцен1<ата на рисна. Качественият анализ на 
рио<а изиснва оцен!{а на вероятностите и последствията чрез съответни методи и 

инструменти. Методи1<ата , предло}!{ена в настоящото изследване, се състои от следните 

стъпки: 
• Определяне на рисковете и 1<атеrоризацията им /регистър на рисновете/,
- Оценна на значимостта на рисна,

- Оцен!{а на вероятноспа от настъпване на рис1<а 1 

- Съставяне на матрица на рис1<0вете.
Определяне на рисновете и натеrоризацията им 

Първата стъпна при всени анализ на риска е да се идентифицират всич1<и свързани с 
проента риснове, за да се състави списън /регистър на рисковете/. Регистърът ще е основа 
за оценяването на рисковете в матрица на рисна. 

При изготвянето на списън на рис1<овете по проента е полезно да се използва 

натегоризация на рис1швете, 1юито ще бъдат свързани със стру1<турата на проента. 
Съответните 1,атеrории риС1<ове могат да бъдат: рискове на проентирането и планирането 
/напр. промяна на проеюа, изиснана от възлоН<ителя/; рис1<0ве на строителството /напр. 
неправилна оцен1,а на оча1шаните разходи и срокове/; рис1<0ве на изпълнението /напр. 
наличност на антиви, невъзмоН<ност да се по1<рият стандартите за изпълнение, ефенти от 

за1юнодателни и регулаторни промени/; рискове за приходите /промяна в търсенето на 
услугите, слабо изпълнение на услугите, промени в цените/; риснове от nре1,ратяване 
/напр. прекратяване по вина на възлоН<ителя/; технологични и амортизационни рискове 
/напр. ефею от технологична промяна/ и т.н. 

Идентификацията на рисна е определяне на рисновете, ноито могат да повлияят на 
прое1<Та и донументирането на техните хара1<Теристи1<и. Определянето на риска е 
итеративен /повтарящ/ процес. Първата итерация МОН<е да се осъществи от част от енипа по 
прое1па или от е1<ипа по управление на рисна. Целият е1<ип по проента и основните 

заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран 
даден рисн, се разработват ефентивни мерки за преодоляването му. 
Оценна на значимостта на рисновете 

При оцен1<а на влиянието на рис1швете по проект е ваН<но да се определят 
количествено последиците от нонкретния риск само веднъН< и да е сигурно, че същият рисн 
вече не е отчетен при формирането на основнше разходи. 

За да протече тази оценна по-ефентивно, следва да се натеrоризират рисновете в 
съответствие с ва,нността им /l(ато натастрофални, нритични, сериозни, умерени, 
пренебреН<ими/ и да се започне от 1шнцентрирането първо върху най-значимите. 

Оценната на рисна не означава нонцентриране само върху преките ефекти от матю 
или повече определени рискове, но също и отнриване на общия ефент от рис1<0вете и 
преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден 

рисн трябва да се проследи и времето на възмон<ните последици от този рисн. 



Оценf<а на вероятността от настъпване на риска 
Възможният ефент от даден рисн трябва да бъде свързан с вероятността от 

възнин�зането му. Достигането до извод за вероюността от настъпване на рис1< по смислен 
и прозрачен начин не е лесна задача, особено ноrато няма налична база данни за подобни 
проенти. Затова допуснаните параметри и процедурите, ноито ще се следват при оценяване 
на възможностите , трябва да бъдат логични и добре донументирани. 

l{акто оценката на влиянието на рисковете, тана и натегоризацията на вероятността 
от настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес /напр. често 
срещан, възмшнен, вероятен1 отдалечен, невъзможен/. 

Общата стойност на рисна се получава, като се умножи потенциалното му влияние 
по вероятността от възнинването му. Практически може да се она}l{е необходимо да се 
допусне спентър от вероятности от възнинване и ефенти от рисf<а. 

Закъснение началото на започването на работите 
Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка. 

Основна изходна точна при анализа на рио<а ще бъде началната информация с 
ноято ние разполагаме. Това ще ни даде възмо>нност за изготвяне на 1шре1пна 
технологична програма. Нашата задача нато Изпълнители е да осигурим необходимата 
технина материали и човеш1,и ресурси, за започване на СМР. От съществено значение е 
също тана запознаването с проентната донументация. Започването на строителните работи 
е тясно свързано с координ11ране дейността по прове1Кдане осъществяване на строителния 
надзор. От съществено значение за началото на строителния процес, трябва да отбелен<Им 
и рисна от неподходящи нлиматични условия. 

Закъснение нача11ото на започването на строително - монта}!{ните рабоп1 е със 
средна те}!{ест и ниво на рисиа, тъй нато могат да бъдат взети мерни в последствие за 
преодоляването му. Част от тези мерни според нашето виждане са: 

Актуализиране на rрафина, за изпълнение на СМР. 
Насищане на обе1па с допълнителни ръноводители, работници, механизация и 
други. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на рисна в приложимите случаи. 

За недопускане/предотвратяване на риска ние ще вземем следните мерки: 
Получаване от Възлшнителя, l{онсултанта /Строителен надзор/ и Проентанта 
възмо}!{НО най- пълна и точна начална информация, относно 

- пълнота на прое1па.
- допълнително възниннали изис1<Вания на Възлшкителя.

Изготвяне на норентна строително� технологична програма. 
Съобразяване началото на СМР съгласно метеорологичните прогнози. 

Мерки за преодоляване на риска 
За преодоляване на въздействието иа рисна върху започването на СМР ние ще 

предприемем съответните действ�1Я, 
Част от тях според нашето виждане са: 

Насищане на обеюа с допълнителни ръководители, работници, механизация и 
други. 



Промяна в работното време съгласно допустимите граници в rюденса на труда, 

Изоставане от грасhино при тенущото изпълнение на дейностите 
Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчка 

Нашият енип в „ЕЛЕКТРИСИТИ" ЕООД има опит в работата нато Изпълнител на 
подобни обенти. От опит знаем, че моше да се появи занъснение в rрафина по време на 
изпълнението на договора. 

Следващата н1,1 стъпна е идентифициране на опасностите и оценка на рисна, а 
именно: 
вероятност от поява и сила на въздействие. 

Изоставане от графина на изпълнение на строително - монтажните работи съгласно 
посочената по горе таблица е със средна тежест и ниво на риска, тъй нато могат да бъдат 
взети мерни за преодоляването му, 

Мерни за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи. 
С цел да се намали ефента на тези нежелани реакции, ние предлагаме ранно 

одобрение на общия графиr< за изпълнението на проента, Нашият енип за управление на 
проекта стриrпно ще наблюдава изпълнението на установените сроrшве и евентуални 
занъснения и пропусr<и ще бъдат навреме идентифицирани и управлявани. 

Мерни за преодоляване на рисна 
За преодоляване на въздействието на рисна върху изоставането от графика за 

изпълнение на СМР ние ще предприемем съответните действия, 
Изготвяне на антуализиран график 

По време на изпълнение на СМР, ние ще се създадем ефикасна и функционална 
номуникация, нонтрол и механизми за превенция, наето ще позволява бързо и ефентивно 
подобряване на работата съгласно изготвения актуализиран налендарен rрафин, нойто ще 
съгласуваме с Възложителя и Консултанта по проеrпа, 

Насищане на обеrпа с допълнителни ръноводители, работници, механизация и 
други. 
Промяна в работното време съгласно допустимите граници в коденса на труда, 

Рисн от заиъснение за ан.анчателна принлючване на СМР и предаване на обента. 

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръчна 
Натрупания опит в изпълнението подобни обекти поназва че се очертават редица 

чувствителни въпроси които могат да се идентифиц.1рат нато риснови за успешното 
принлючване на обента: 

Промени в проеrпите по време на строителството 
Забавяне в одобрението на изготвsните документи 

Промени в предварителните условил на проента по време на изпълнението му, 
Ненорентни дейстыrя и/или бездействие от страна на избраните изпълнители по 
отделните договори 



ДопуСl(ане на нередности в управлението и изпълнението на проента, 

Тук бихме искали да посочим следните обстоятелства: 

Забавяне поради изнлючително неблагоприятни метеорологични условия през периода 

на строителство 
Появата на 11непреодолима сила 11 , т.е. непредвидимо и непреодолимо събитие от 

извънреден харантер 

Въпреки, че според оцен1<ата на рисновете те имат голямо въздействие върху 

резултатите от проента, нашият енип от експерти /Ръноводителят на Енипа, Техничесният 

ръноводител, Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд и др,/ смятаме, че 

съгласно опита си в изпълнението на други та1н1Ва обенти, 1<ъдето са изпитали подобен вид 

проблеми ще съумеят да доведат по спо1юен начин изпълнението на строителството, в 

тясна връзна с Възлоннпеля и в съответствие с подписания договор за работа. 

Ние като Изпълнители ще наблюдаваме и докладваме за всички пречки забелязани 

в процеса на работата и гараншраме, че персонала ще работи антивно и професионално за 

намаляване на ри сновете от забава на проекта и облекчаване на този проблем. 

Занъснението за онончателно принл�очване на строително- монтажните работи и 

предаване на обекта, съгласно посочената по горе таблица е със средна те>Кест и ниво на 

рис1<а, 

Мерни за недопускане/ предотвратяване на рИСl(а в приложимите случаи. 

За недопуснане/предотвратяване на настъпването на рисна нашия енип ще 

предприеме следните де11ствия: 

Прове,ндане на по· интензивн11 1<онсултации при установени преч1<и и забави 

Обявяване и отнрито дискутиране на всич1<И възниннали проблеми, канто от 

страна на Възложителя тана и от страна на Изпълнителя. 

Добро и навременно планиране, добра връз на и комуникация с ВъзлоН<ителя. 

Навременно изготвяне на отчетни донументи 

Мерни за преодоляване на риска 

За преодоляване на въздействието на риска върху за1<ъснението за онончателно 

принлючване за изпълнение на Cfv1P и предаване на обе,па ние ще предприемем 

съответните действия. 

При промени в прое,пите ще създадем допълнителна организация за 

навременното изпълнение на промените /съществени или несъществени/, При настъпили 

промени в предварителните условия за изпълнение на проента ще направим всич1ш 

възмо}l{но за изпълнението им и сведем до м�1нимум влиянието им върху времетраенето 

на обента. 

Опита ни ще ни позволи да сведем до минимум некореl(ТНИ действия и/или 

бездействие от страна на избраните изпълнители по отделните договори и допуснането на 

нередности в управлението и изпълнението на проента. 

За да намалим последствията от неблагоприятни метеорологични условия ние ще 

сключим договор /абонамент/ с метеорологичен център за ранно предупреждение при 

възникването на форсмажорни обстоятелства. Това ще ни позволи да евануираме 

предварително хора, материали
1 

строителна механизация. 



Липса/недостатъчна 1<оординация и/или съдействие и/или информация от страна на 
други участници в строителния процес; 

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената поръч1<а 
Изпълнителят има за задача да извърши всич1<и видове СМР до завършване и 

предаване на обе1<та. От съществено влияние е риска липса/недостатъчно съдействие 
и/или информация от страна на Въз11ш1<ителя, Прое1<танта, Строителния надзор. От това 
произтичат следните трудности според нас при изпълнението на nрое1па имайн1с1 в предвид 
неговата специфи1<а. 

Не пълноти или неточности в проентната до1<ументация 
Ненавременното изготвяне на антове и прото1юли по време на строителството 
съгласно Наредба 3 на ЗУТ. 
Ненавременното осигуряване на достъп 
Недостатъчна ноординация с енсплоатационните друН<ества. 
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес, съгласно посочената по горе таблица е със средна тен,ест на 
вероятност от поява и висоиа сила на въздействие на рис1<а. 

Мерни за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи. 
За недопус1<ане/предотвратяване на настъпването на рисна нашия екип ще 

предприеме следн,пе действия: 
Установяване на добър и констру1пивен диалог и номунинащ1и с Възлшюпеля и 

другите изпълнители по договора и всички заинтересовани страни. 
Ще работим за осигуряване на необходимата подкрепа, ангаН<имент и участие на 

Възложителя в процеса. 
Ще уведом11м своевременно Проектанта за констатирани от нас неточности и не 
пълноти в проента 

Мерки за преодоляване на рисна 
За преодоляване на въздействието на рис1<а върху за1<ъснението за онончателно 

nри1<лючване за изпълнение на СМР и предаване на обе1<та ние ще предприемем следните 
действия. 

Осигуряване на допълнителни ресурси за изпълнение на коригираните неточности и 
не пълноти в проекта. 

Паралелно с изпълнение на СМР, ще оказваме съдействие на Строителния надзор за 
съставяне протонолите по Наредба 3 от ЗУТ. 

Своевременно ще информираме Възлшкителя от необходимостта ни за достъп при 
изпълнение на СМР. 

Е1н1па ни ще създаде добра номуникация с експлоатационните дружества чрез 
Възложителя. 

Промени в заионодателството; 
Обхват и степен на въздействие на рисна върху изпълнение на обществената поръчка 

От съществено влияние е рисна промени в законодателството на България или на 
ЕС: промени в изис,шанията на УО във връз1<а с наблюдението и отчитането на дейностите 
по договора, с1<лючен с Възложителя. 



Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на възложените СМР да спазва 

българсното, нанто и приложимото в момента европейсно занонодателство. 

От съществено значение също тана е познаване и спазване изиснванията на УО за 

наблюдението и отчитане изпълнението на договора с Възложителя. При евентуални 

промени в нормативните уредби по време на изпълнение на проента или нратно време от 

приемането и действието на съответните разпоредби произтичат съответните рис1шве.

Тези промени в бълrарсното или евроnеi1С1што за1шнодателство биха се отразит1 
негативно на отчетността регламентирана при изпълнение на договора във времетраенето 

му и съответни допълнителни разходи. 
Промени в занонодателството на България или на ЕС: промени в изиснванията на 

УО във връз1<а с наблюдението и отч�пането на дейностите по договора, снлючен с 

бенефициента, съгласно посочената по горе таблица е със средна тежест на вероятност от 
поява и средна сила на въздействие на рисна. 

Мерни за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи. 

За недопуС1<ане/предотвратяване на настъпването на риска нашия е1<ип ще предприеме 

следните действия: 

Създаване на група в рам1<ите на фирмата, която да 01еди за възможни изменение в 
изис1шанията на УО, занонодателството в страната и на ЕС, насочено l<ЪМ 

предотвратяване степента на риска от неочаквани промени, които да създадат 
пречни при изпълнението на проекта. 

Доброто и навременно планиране и изпълнение на СМР съгласно одобрената 

прое1<тна документация. 
Добрата връзна и комуни1<ация между УО, Възложителя, Строителния надзор и 

Прое1<танта 

Мерни за преодоляване на риска 

Нашето дружество притежава богат опит в работата по съответствие на процедурите и 
инвестиционните панети на Европейската комисия. Нашият енип ще създаде точна и ясна 

оценна на субординацията на различните стратеrичес1<и и нормативни донументи и 

методология, 1<оято да позволи оценна на база аналогия, енспертна оценна за последиците 
от едно или друго действие. 

Изготвяне анализ на ситуацията и създаване на стратеrиn за привличане на 
заинтересованите страни, внлючително схемата за нонсултации за преодоляване 

поел еди ците от рисна. 

Финансови; 
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя. 
Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на обществената 

поръчка 
Със съществено влияние е риска неизпълнение на договорни задължения, в това 

число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя. От голямо значение са 

действията му по управление на останалите договори за изпълнение на прое1па, 

сформиране на номпетентен и отговорен енип за управление на проекта. Това би 
гарантирало изпълненията на задълженията на Възложителя съгласно договора и 



нормативните уредби на България и ЕС. От наша страна ние ще се постараем да осигурим 

необходимите финансови ресурси за извършване на СМР. В тази насока имайни в предв,,д 

участниците в изпълнение на договора ние идентифицираме следните чувствителни 

въпроси ,шито могат да бъдат рис1<0Ви за успешното приключване на обента: 

Неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя на СМР, 

изразяващи се в спазване на графи1<а, начествено изпълнение, поддържане на финансов 
ресурс. 

Неизпълнение на договорните задължения от страна на Възложителя, изразяващи 
се в липса или преналено забавяне на необходимата информация, забавяне одобрение на 
материалите и донументите изработени от Изпълнителя. 

Неизпълнение на договорните задължения от трета страна, забавяне на 
административни процедури, неизпълнение на договора от страна на Строителния надзор 
ка1по и задълженията на Прое1панта. 

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя, съгласно посочената по горе таблица е със нис1{а 

тен<ест на вероятност от поява и висока сила на въздействие на рис1<а. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска в приложимите случаи. 
Нашият енип предлага следните мерни за предотвратяване на риска: 

Запознаване на Възлшнителя с развитие на работата и оча,шани резултап�. 
Изпълнение и предаване на обекта съгласно нормативните изисквания и в 
съответствие с проектната документация. 
Влагане в строителството на начествени материали, одобрени от Възлонштеля. 

Мерки за преодоляване на риска 

За забавата на плащанията по договора мерките са в ръцете на Възложителя. Ние нато 

Изпълнител ще постараем да сме1<чим негативното влияние, наето сбъдването на та1<ъв 

рис1< може да има върху изпълнение на работната програма на договора за строителство, 

нато предлагаме подходящо разместване / промени в програмата с оглед новите 

обстоятелства. 
От своя страна ние нато Изпълнители ще си заделим резервен фонд, ще осигурим 

кредитна линия, ако е необходимо, а също така ще застраховаме изпълнението на 
строително- монтажните работи по договора. 

Трудности при изпълнението на СМР, продиrпувани от не пълноти и/или неточности 
в прое1пната донументация, 

При всени проент е възможно да възникне трудност от спецификата на обеrпа или 

допуснати не пълноти, или неточности в прое1пната донументация. 

Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска: 
Въздействие - средно - степента на влияние зависи от степента на важност на непълнотите 
или неточностите на проента и срщ<ът на реа�щия на проентантския енип за отстраняването 
им. 

Основните трудности се изразяват в следното: 
Пропусни в изготвянето на проентите; 
Необходимост от промяна на проентите по време на строителството; 
Нужда от допроектиране; 



Изготвяне на допълнителни детайли касаещи изпълнението на СМР; 

Процедиране и одобрение на новите проенти; 

Пропусни и не пълноти в КСС; 

Възниннали непредвидени и допълнителни видове СМР; 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: 
- своевременно уведомяване на всични заинтересовани страни, 

- организиране на среща и излагане на 1<онстатираните пропусни и непълноти, 1<оито

евентуално могат да затруднят изпълнението на прое1па, 

- даване на предложения за аденватни технически решения преди възнинване на

необходимост от спиране на изпълнението на даден вид СМР, 

- осъществяване на проверка на всични подлежащи на проверва на всички

1шличества и специфинации; 

- задълбочено разглеждане на технологичните етапи по изпълнението на nрое1па;

- тясно съдействие и сътрудничество с прое1пантсния енип.

- О!<азване съдействие на проентантите и Възложителя за вземане на превантивни

мер1<и и решения. 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: 
· преработване на графина за работа,

- съсредоточаване на човешките и техничес1<и ресурси нъм усноряване на

изпълнение на части от обента незасегнати от проблема, 

• пренасочване на ресурси спед отстраняване на пропу[!{ите за номпенсиране на

забавянето, 

- оназване съдейавие на Възлшнителя и прое1пантите за бързо решаване на

проблема, 

Появата на този рис1<
1 

независимо от етапа на строителния процес би могло да 

доведе до нратно забавяне на изпълнението, Бързата и аде1<Ватна реакция от наша страна, 

и съгласуваност от страна на Възлшнителя и Прое1панта би довело до успешно решаване на 

възнинналите проблеми, 

Трудности при изпълнението на СМР, проди1пувани от неблагоприятни климатични 

условия, 

Мерки за намаляване на вероятността от насn.пване: 

· Ежедневно следене на дългосрочните прогнози на времето,

- При евентуално настъпване на неблагоприятни l{Лиматични условия - разместване

на дейностите в 1<алендарния график, 1<0ито се влияят от нлиматичните условия, без да се 

наруши технологичната последователност и общия срон за изпълнение на обе1па. 

• Предприемане на мер1<и по опазване от увреждане на материали, строителна

техни1<а, пособия и изпълнени СМР при неблагоприятна прогноза за времето, 

Мерки за преодоляването им: 

• Използване на добавки за някои материали, за работа при нисни температури,

- Полагане на специални мероприятия - понриване, омО1<ряне и използване на

строителна химия /добавки/ при много високи температури, 



- При спиране на работа поради лоши метеорологични условия - навансване на

пропуснатото време с удължаване на работния ден, увеличаване броя на работниците, 

разместване начало и нрай на работния ден, така че за много кратно време да се 

синхронизира изпълнението на вида работа с графиците за изпълнение на обе1па, 

Трудности продиктувани от протести, ,налби или други форми на негативна реакция 
от страна на местното население: 

Нис1<а степен на въздействие - обуславя се от опита ни в изrранщането на подобни 

обе1пи и стринтно спазване на за1шнодателството на РБ. Степента на влияние се намалява 

поради фа1па, че преди започвана изпълнението на СМР се информира населението за 

евентуални неудобства, �шито е въэмотно да възниннат от изпълнението на прое1па. 

Мерки за недопускане на риска 
- предварително уведомяване на местното население и посетителите на града за

предстоящите дейности, ноито ще она;кат влияние върху нормалният им начин на живот и 
работа, 

- предварителна подготовr<а на площадната с цел намаляване на времетраенето на

изпълнението на СМР, 
Мерки за преодоляване на последиците 

- организиране на срещи и изясняване на аспентите на строителния процес и
сроковете за изпълнение, 

- съдействие на отговорните институции за разрешаване на проблемите на
пребиваващите и живеещите в района. 

Забава в срока за изпълнение на обента, поради увреждане на материали,
техничесно оборудване и изпълнени СМР; 

Мерки за намаляване на вероятността от настъпване: 

- Изготвяне rрафин на доставюпе;

- Осигуряване на алтернативни доставчици на материали и оборудване;
Мерни за преодоляването им: 

- Преработване на графиците за работа и доставна на материали;
- Увеличаване производителността на труд;
- Преминаване на сменен режим на работа;

Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност на 
един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, вследствие 
на злополуна или заболяване, 

Мерни за намаляване на вероятността от настъпване:
- оснrуряване и спазване на условията по безопасност и здраве и недопускане на

трудови злополу1ш; 

- осигуряване на работно облекло и благоприятни условия на труд, с цел
недопускане на заболеваемост 

Мерки за преодоляването им: 



• При 1<онсташрано изоставане от rрафи1<а поради заболяване на е1<сперт или

членове на изпълнителсният персонал, техн11чесн11ят ры<0водител на обекта, да извърши 

необходимите размествания, или увеличаване на производственото звено
1 

за 

номпенсиране на забавянето в кратъ1< еров. 

Забава при доставката на материали. 

Мерки за намаляване на вероятноспа от настъпване: 

• Предварително с1,лючени договори за доставна с търговци с кон1<ретизирани

графици за доставка. 

- Своевременно подаване на заявни за доставна на обента на материали, изделия,
пособия и др. 

• Предварителна подrотовна за транспортиране на материали, договорени франко

склада на производителя. 

- Изясняване при подписване на договор за доставка на всички оча1шани параметри

на товара, транспортното средство за доставка, хара1пера на товаро·разтоварната дейност. 

• Предварително проучване и готовност при необходимост за достав1<а на

определени материали от други производители. 

Мерни за преодоляването им: 

• Коннретност при изготвяне на договорите с доставчици · предвин<дане на сан1<ц1111

при забавяне на договорени достав1ш. 

• Регулиране на графиците за доставна, в зависимост от нунщите на обекта и

възможностите на доставчи1<а. 

• Готовност за смяна на доставчина на материали при необходимост.

Доставените материали не отговарят на нужното начеството. 

Мерки за намаляване на вероятността от настъпване: 

- Предварителен стринтен нонтрол на материалите, още в снладовете на

Изпълнителя, на обекта· 1шнтрола ще се извършва от Техн. ръноводител, от Контрольора 

по начеството, от Строителния нонтрол и Възложителя, по негово желание. 

- Контрол на начеството на материалите в с1<лада на доставчина - при получаване на

материала, ка1по и окомпле1пов1<и на достав1<ата с де1<ларации за съответствие, 

сертифинати за начество, техничес1<и карти, уназания за работа и др. 

- Извършване на своевременни рекламации, при 1юнстатиран пропусн по начеството

на материала. 
Мерки за преодоляването им: 

• Подробно описване на съответния материал и 1<ачесrвените му параметри при

съставяне на договор з а  доставка с доставчи1<а. 

· Предвиждане в договорите за доставна на 1шнкретни мер1<и, сан,щии и др. при

вонстатиране на пропусни в качеството на доставения материал. 

- Подробно изясняване на начина на доставка, изиснванията l<ъм средствата за

натоварване /респе,пивно·за разтоварване/, транспортното средство и др. с оглед 

недопуснане на увреждане на съответния материал по време на самата доставка. 

- При нонстатиране на невъзвратимо увредена или некачествена стока, връщането 11

на доставчина и замяната й с нова отговаряща на нужното 1<ачество. 



Неиачесrвено изпълнение на дадено СМР. 
Мерни за намаляване на вероятността от настъпване: 

Постоянен нонтрол от страна на Контролните органи - Техничесния ръноводител и 
Отговорнина по 1<ачество върху начеството на 11звършваните СМР. 

- Контрол по стринтното спазване на технологиите за изпълнение на СМР.
- Недопускане извършването на отделен вид работа, да се изпълнява от

професионално неподготвен изпълнителски състав. 
- В провежданите ежедневни инструнтанш на работната площадна, да се разясняват

технологиите за извършване на СМР, i<ачествените по1<азатели, които следва да се 
постигнат и др. с цел недопуснане не качествено изпълнение на СМР. 

- Влагане в строежа само на материали, напълно отговарящи no начествени и
техничес1ш параметри с проектните. 

Изпълнение на СМР само при стринтно спазване на технологичната 
последователност, благоприятни f{Лl1матични условия и в съответствие с професионалната 
nодrотов1<а на производственото звено. 
Мерки за преодоляването им: 
При нонстатирано некачествено изпълнение на отделен вид работа: 

- Незабавно преправяне на същото за сметка на Изпълнителя.
- Установяване на причините довели до влошаване на качеството на вида работа и

предприемане на мерни за недопуснане на повторна грешка. 
- Запознаване с причините за допус1<ане на 1<онстатирания пропус1< на останалите

производствени звена и заостряне на вниманието им при изпълнение на СМР. 
- Налагане на персонални саннции на виновните лица.

Обща заболеваемост на работниците на обента. 
Мерки за намаляване на вероятността от настъпване: 

- По време изпълнението на 
общото здравословно състояние 
профилаtпични прегледи. 

обе1па ще се засили превантивния нонтрол относно 
на работниците, i{ато за целта ще извършват 

- От обе1па своевременно ще се отстраняват работници показващи влошено
здравословно състояние. 

- В зависимост от нлиматичните условия при изпълнение на обента1 работниците ще
се снабдят с подходящо работно обленло. 

- При високи дневни температури /над 30 rp./ ще се извърши разместване на
началото и нрая на работното време, ще се предоставят безплатно минерална вода и чай, 
ще се осигури нлиматизирано помещение /приобе1пов фургон/ за почивка. 

- В нанцеларията на техн. ръководител на обекта, ще има заредена аптечt<а, с
ле1<арства и пособия за оказване на първа помощ. 
Мерни за преодоляването им: 

- Участнины има готовност своевременно да замени работници отсъстващи поради
заболяване с нови, също добре подготвени специалисти за нужната работа. 

- При необходимост да се организира извънреден профилактичен преглед за
установяване на причината и харантера на �юнстатирано заболяване и се набеле}l{ат мерни 
за неговото разрастване. 

- При констатирано изоставане от rрафина поради заболяване на 
работници/, техническият рышводител на обеита, да извърши 

работник /или 
необходимите 



размествания, или увеличаване на производственото звено, за номпенсиране на 

забавянето в нратьн срон. 

Всянакви рискове свързани с безопасността на работа на обекта. 

Мерки за намаляване на вероятността от настъпване: 

• За обе1па се изготвя Оценка на рис1<а от лицензирана фирма в ,шято подробно са

фиисирани възможните рискове и предпоставните за тяхното възнинване. 

- Изготвя се 1<ласифи1<атор на опасностите и вероятноспа от възнинване на риснове.

Определят се ноннретните мер1<и за нонтрол и преодоляване на рисновете. 

• За всени подобенr се разработва План за безопасност и здраве с утвърдени

специфични из,юшания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

- Следи се за стринтното спазване на правилата за безопасност и здраве, нанто и

нормите за пожарна опасност. 
Мерки за преодоляването им: 

• Ежедневно ще се следи изпълнението на разработените мерни за преодоляване на

рисковете. 

· Ще се провеждат всички мероприятия предвидени в Плана за безопасност и

здраве разработен за всен11 подобект и обхващаш характерните мерни за безопасност за 

всеки вид работа, която е предвидена за изпълнение на подобента. 

- На обента ще се спазват всич1ш правила за безопасност и здраве и нормите по

пожарна безопасност: оборудване и сигниране на работните зони с предпазни огради, 

подходи, указателни и предупредителни табели и знаци, ева1{уационни схеми, 

противопожарни табла и др. 

• Стринтно и отговорно провеждане на встъпителни, ежедневни и извънредни

11нстру1па,ни с подробно разясняване на потенциалните опасности при извършване на 

възложените работи. 

· Оборудване на всич,,и ангажирани на обента лица с необходимите лични

предпазни средства и специализирано работно обленло и работен инструмент. 

- Правилно съхранение на строителните материали и генерираните отпадъци на

обекта, нато особено внимание се обръща на леснозапалими �1 опасни отпадъци и 

материали. 

Излизане от строи на техническо оборудване поради неизправност. 

Мерни за намаляване на вероятността от настъпване • Ежедневен контрол на 

изправността на машините. 

Мерни за преодоляването им � Замяна на неизправната техни1<а с t.1зnравна такава и 

извършване на навременен ремонт на неизправната техни �<а. 

Ограничен достъп на граждани и МПС до улиците, в ноито се изпълнява 

договора. 

Мерки за намаляване на вероятноспа от настъпване: 

• Разработване на план за организация на движението, канта на МПС тана и на хора.

Планът мансимално ще се съобразява с наличната ситуация, 1<ато разположение на 

търговски обекти, места за пресичане, достъп на живущите до домовете им и 

възмо}!{ността хората да бъдат обслужени от е1,ипи на бърза помощ или други органи. 

Планът ще бъде съгласуван с органите на КАТ и Възложителя. 



· Разместване на начало и 1<рай на работни дни, както н при необходимост работа в
почивн11 дни

1 
с цел създаване на условия за осигуряване на достъп до тьрговсюпе и 

обществени обекти в зоната на работния участък. 
• Създаване на временни подходи 1<ъм жилищни и обществени входове за

безпрепятствено прем11наване и обслужване. 
- Своевременно и по подходящ начин уведомяване на ползвателите на жилищни,

търговс1<и и обществени обе1<ти за предстоящото изпълнение на СМР в зоната и обсъждане 
на предлаганите временни мер1<и за подходи за преминаване и обслужване. 

• Подходящо ограждане на работните зони с ограничен достъп на външни лица,
монп1ране на предупредителни и указателни знаци, схеми и табели за улесняване и 
предпазване от злополуки на преминаващите през обе1<та граждани. 

Дейности свързани с осигуряването на изисквания на безопасност по време на 
строителството на обен,а 

В ПБЗ ще бъдат разписани подробно всич11и задължения на сrроителя за 
изпълнения изискванията на ЗБУТ. Основните мер1<и за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд ще се обезпечат нато се създаде следната организация: 

· Ще осигури здравословни и безопасни условия на труд на всични работни
площадки по време на целия строителен процес. 

• Ще осигури на своите работници и служители медицинс1<0 обслужване от служба
по ,рудова медицина. 

· Ще осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни
условия на труд. 

· Ще изготви оцен1<а на риска за здравето и безопасносnа на рабо,ниците и
служителите за конкретния строителен обент. 

· Ще определи работници и служители, ноито извършват дейности по осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и 
евануацията на работници,е за нонкретния обект. 

Ще предприеме необходимите мер1<и за ноординация на дейсrвията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на работната площадка 
присъстват външни лица /възложители, нонтролни органи, работещ персонал, пациенти и 
,.н.f. 

• Ще вземе мер1<и за предотвратяване на вредни.е последици в случаи на
извънредни обстоятелства съобразно специфи1<ата на дейността и големината на обента, 
като осигури организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за 
про,ивопоН<арна охрана и условия за ева1<уация на работниците и служителите. 

· При вероятност от възникване на сер110зна и непосредствена опасност за здравето
и живота на работещите работодателя ще информира за действията, 1<оито се предприема, 
във връзt<а със защитата им, осигури преустановяването на работата и евануирането им и 
не допусне възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността. 



• Ще създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдение и

нонтрол по изпълнението на предпр11етите мерки за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и да тьрсн съответна отговорност при нарушения. 

· Работодателят застрахова работниците и слунштелите за рисн "трудова

злоnолука 1i

. 

Описание на основните видове дейности 

Монтаж термопанели 

Сандвич панелите се доставят на стекове. За да се гарантира защита на ръбовете на 

панелите при извършване на товароразтоварни дейности с помощта на кран с подемни 

нолани, стеновете трябва да се подсилят отдолу и отгоре с ъгли. 
Сандвич панелите трябва да се транспортират само с техн11чесю1 изправни намиони. 

Повърхностите, �шито са в прян допир с панелите, трябва да бъдат чисти. Не е 

допустимо пирони или други остри предмети да стърчат от пода или страните на 

ремаркето. Всич"и остри предмети трябва да бъдат обезопасени, за да се избегне повреда 

на панелите. 

Превозното средство трябва да бъде достатъчно дълго, за да осигури достатъчна 
основа за натоварените стекове. Позволено е стеновете да излизат не повече от l,Sm от 
ремаркето. 

Препоръчителната товарна ширина на ремарнето е 2500mm, а мансималната снорост 

на пътуване не трябва да надвишава 70km/h. 

Превозното средство трябва да бъде оборудвано с товарни колани, за да се обезопасят 
панелите в ремарнето. Броят на коланите зависи от дължините на превозваните панели 

нато ноланите трябва да бъдат разполошени приблизително през 2m. В случай че в 

ремаркето се превозват и обшивни, те трябва да бъдат затегнати с отделни колани. 
Панелите трябва да се 1шнтролират за дефекти при до ставната. Рекламациите трябва да 

са посочени в товарителницата и придру}наващите донументи, които получателят или

негово упълномощено лице е подписал и да се съобщят веднага писмено на 
компетентното пласментно бюро, съгласно Договора за продажба. 

При дългите стенове трябва да се обърне особено внимание на огъването и 

провисването. Тези проблеми се отстраняват с употребата на нранови греди и траверси. 

Стекове с дължина до бm могат да се повдигат и с висш<оповдигачи. 

Стекове с дължина от бm до 13,Sm да се повдигат с нран или със странични 
високоповдигачи за дълги панели. За да се гарантира защита на ръбовете на панелите при 
извършване на товароразтоварни дейности с помощта на нран с подемни колани, 
сте1швете трябва да се подсилят отдолу и отгоре с ъгли. 

Не трябва да се поставят повече от 3 стека един върху друг. 

Следните атмосферни условия са от първостепенна важност при монтаж на сандвич 

панелите: 

Поради нисното им собствено тегло монтажът не трябва да се извършва, в случай че 

с1шростта на вятъра надвиши 9m/s. 



Панелите не трябва да се монтират по време на валежи от сняг и дъжд или в 
условия на гъста мъгла. 
Монтажната дейност трябва да бъде спряна когато видимостта в края на деня 
намалява и няма предвидено изкуствено осветле1-н1е на строителната площадна. 
Поставянето на бутилово уплътнение трябва да се извършва при температура на 
околната среда над 4°С 

Преди да монтажа на сандвич панелите да се процедира, каrпо следва: 

Проверна за несъответствия при изпълнението на констру1щията спрямо 
нонструктивния проект, 
Разстоянието между столици, 1шлони и стенни водачи е в съответствие с 
допустимите подпорни разстояния, посочени в таблиците със статично натоварване. 
Столиците/ стенните водачи /колоните трябва да образуват равнина, 

Правилната подготовка ще улесни монтажа и ще доведе до безупречно изпълнение на 
l<лючови места от стенното и покривното ограждане, гарантирайни естети �<ата на сградата. 

С цел предпазване от повреда на висшшначествените панели, с тях трябва да се 
борави внимателно, Препоръчител но е да се  използват чисти ръ"авици, 

Краищата на панелите имат грапавини в следствие на рязането 11м, поради 1юето 
боята може да се надрас1<а до цинковото покритие, когато панелите се приплъзват 
надлъжно. На всn1ш място, !{ъдето целостта на боята е нарушена, ламарината започва да 
1шрозира по-бързо и животът на панела се снъсява съществено. 

При изваждането на единичен панел от стека и пренасянето му ръчно по 
строителната площадна, уверете се, че се избягва всяканво измятане, огъване и 
нонцентрирани товари. Панелите трябва да се пренасят вертикално, 

Обезпечете всич1<и стекове, ,шито са вече отворени, от възможни повреди, 
причинени от атмосферни въздействия (буря, валежи, и др,), 

Стъпките на работниците също могат да причинят надраскване, Важно е по 
подметките на обувките или ботушите да не се задържат мални намъчета, стружки и др, 

При монтажа на панелите може да се наложи рязане на място, В такива случаи трябва 
да се вземе под внимание следното: 

Преди рязането всеки панел трябва да бъде добре премерен и линиите на рязане да 
бъдат отбелязани предварително, Линиите трябва да бъдат ясни и да се избягват 

слшнните форми, 
При рязането панелите трябва да са в хоризонтално положение и добре nринрепени 
на работния плот или на опори с мека повърхност (дървени палети, пол11стирен и 

АР, 
Направените отвори в покривните или стенните панели преди монтажа, отслабват 
напречното им сечение и затова трябва да се предприемат мер1<и за аде1шатно 

усилване на тези места по време на монтаж. 

Рязането на понривните панели след като вече са монтирани е възможно само след 
извършена проверна сигурността на монтаа,а, за да се избегне разместването на 
панелите по време на рязане. 



В случай, че дебелината на панела е много голяма и рязането на двете метални 

повърхности на панела не може да се изпълни едновременно, лин11ята на рязане се 
изчертава точно от двете страни на панела и рязането се извършва на два етапа. 

Пр11 монтажа често се образуват изрез1<и 11/ или стружки в резултат на отрязване на 

панелите или при навиване на самонарезните винтове. А1<0 те не бъдат отстранени 

своевременно от повърхността на панела ще 1(0розират и ще причинят ръждиво 

оцветяване, наето е нежелателно особено а1,о цветът на боята е светъл, Твърде 

често това оцветяване се счита за предпоставка за увреждане на панелите и 

естетичността им, Всички стърготини трябва да бъдат отстранявани незабавно от 
повърхността на панела. 

Режещите инструменти трябва да осигуряват чисто и лесно рязане, без да 

причиняват повреди върху повърхността на панела, Подходящи са триони с тесни 

ленти. Дис1юви резачни могат да се използват само1 когато те гарант11рат точно и 

правилно отрязване, Ъrлошлайфове, �шито са оборудвани с дискове за рязане, не са 

подходящи (изгаряне на разреза и повърхностна ръжда), 

При понриви с малы, нанлон, има реална опасност от задържане на вода, Дори при 

1<оре1пен нанлон по прое1п, достатъчен за свободното оттичане на водите, мон<е да има 

места, задър}l{ащи вода, Малки вдлъбнатини, причинени от работниците (от ходене или 

при поставяне на инструменти и др,} могат да доведат до зони, които не са с подходящо 

оттичане, А,ш не бъде осигурено свободно оттичане, задържането на вода ще причини 

напукване на боята, след това отлепянето й на големи зони и накрая до агресивна норозия 

на метала под боята, За да се предотврати задър>нане на вода при изпълнението на 

по1<риви със сандвич панели трябва да се спазват изис1<ванията за минимален наклон на 

ската накто следва: 

5% при покри без напречни съединения или отвори. 

7% при покриви с напречни съединения и/ или светлопропускащи отвори. 

Напречни съединения се налагат в редица случаи: по пра1п11чес1<и съображения и 

поради разширения в резултат на температурни промени, и най-вече ногата необходимата 

дължина на панелите е значително по-голяма от допустимата за ПОl<ривни 1<0нстру1<ции 

(над 15м). В тези случаи се юползват два панела с по-мат,а дължина, поставени един след 

друг, За да се гарантира водопропус,,ливост на връзна припа,,риващата дължина трябва да 

е в интервал а (100-200)мм, 

Същественото при изпълнение на по1<риви е, че в следствие на припо1<риването 

полагането на панелите се извършва по посона на вятъра. Прое1па на покрив, при 1шйто е 

необходимо да бъдат използвани панели с припо,,риване, трябва да бъде съобразен с 

преобладаващата посо1,а на вятъра за съответния район, В плана на покрива ясно трябва да 

бъдат показани посо1<ата на монтаж и посш{ата на вятъра, така че поставянето на панелите 

да бъде правилно. Посоната на монтаж е от съществено значение за намаляването на 

опасността от проникване на вода през покрива на сградата, Панелите и техните монтажни 

широчини трябва да се обозначат предварително върху монтажен план. При монтажа 

първия елемент трябва да се центрира и закрепи точно по план, Коригирането на 

следващите панели чрез дърпане и натискане не е възможно. Последващите панели след 

това могат да се монтират без проблем. Препоръчително е да се 1юнтролират допуските на 

елементите и съответно да се взимат под внимание. Съгласуването на съответните 

1шренции трябва също да се вземе предвид в монтажния план. 



За монтажа на панелите използвайте препоръчани от производителя самонарезни 
винтове. Видът на винтовете се определя в зависимост от дебелината на панела и носещата 
1<онстру1<ция. За да се постигне адекватно закрепване на панела 1<ъм 1<онструкцията, е от 
съществено значение винта да се поддържа в перпенди1<улярно на панела положение по
време на завиване. Поради тази причина силно се препоръчва употребата на специални 
винтоверти, оборудвани с на1<райник за дълги винтове. Използвайте винтове от
неръждаема стомана за за1<репване на сандвич панелите 1<ъм 1юнстру1щията, ногато са 
налице следните условия: 

Атмосферата във вътрешността на сградата се характеризира с постоянна влажност 
на въздуха над 70%. 
Атмосферата във вътрешността на сградата е химически агресивна. 
Съхраняваното оборудване изис1<ва особена защита. 
Благодарение на специално прое1пираната носеща резба на винта без нарези 
директно под главата на винта и наличието на шайба с EPDM вулнанизирано 
уплътнение, едновременно се постига водоплътност и дълготрайност на 
съединението. 
По време на монтажа трябва да се отдели специално внимание на плътността на 
връз1<ите. Не трябва да се допус1,а въздушно пространство в надлынната фуга между 
два съседни панела. 

Препорьни при използването на сандвич панели с изолационна сърцевина от 
полиизоциа нуратна твърда пяна {PIRj 

Допустимата надлъжна фуга при монтаж на стенни PIR панели трябва да бъде не по
мална от 2мм и не по�rоляма от Sмм. 

При монтаж на по1<ривю1 панели е задължително поставянето на 1<алот1<а, бутил лента и 
силикон в crлoбкaтa(PU-mastik). Също та1<а се поставя допълнителен винт(копче) в ниската 
част на вълната. 

Битумна хидроизолация 
Битумните хидроизолации се полагат върху добре почистена, напълно суха и rлад1<а 

повърхнина, след предварително грундиране с битумен грунд, положен по цялата 
повърхност. Изолационната мембрана се обработва с пламы<, като се следи да не останат 
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а местата на припокриване и слепване на листовете
материал. 

Всеки елемент на хидроизолационните работи, нойто в последствие ще бъде с�,рит, ще 
се приема с протонол по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на а1<тове и протоколи 
по време на строителството. 

Дата: 13.ОЗ.2017r. 




